
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител: ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

 Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

 Наименование на поръчката: Доставка чрез покупка по заявка на гуми за 

МПС 

 Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

 Предмет на поръчката: Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация 

 Код по CVP: 34350000 

 СРОК НА ДОГОВОРА: до изчерпване на одобрения финансов ресурс за 

съответната позиция, или сключване на нов договор за нея през 2019г. година, 

което настъпи по-рано 

 МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42 

 КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - прогнозно количество общо 36 бр. гуми за МПС, съгласно 

техническата спецификация 

 СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 5 дни от подаване на заявка за доставка. 

 Гаранция: гаранция съгласно дадената от завода производител 
 Състояние: Гумите да са нови и произведени през 2018г. 

 Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на 

поръчката: Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички 

документи които ги съпътстват според вида на стоката и относимите към нея 

нормативни разпоредби, като например – указание/упътване за употреба, 

технически паспорт/описание, гаранционна карта, декларация за съответствие, 

сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н. 

 Доставените стоки се доставят от за сметка на изпълнителя, и се предават на 

възложителя в състояние на готовност за работа/употреба. 

 График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договора. 

 - Доставка на стоките: до 5 дни от подаване на заявка за доставка, в рамките 

на действие на договора, франко посоченото местоизпълнение - гр. Генерал Тошево, ПК 

9500, ул. „3-ти март“ № 42. 

 - Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка. 

 - Плащане – В 30 дневен срок от подписване на приемо-предавателния 

протокол за извършената доставка. Документиране- Фактура издадена от 

изпълнителя, Платежно нареждане  

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на стоката 

предмет на поръчката). 

Позиция Модел на 

превозното 

средство 

Размер на гумата и 

характеристики 

Сезон на употреба/особенност. 

Изисквания съгласно 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

1222/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 25  ноември 2009  година 

относно етикетирането на гуми 

по отношение на горивната 

ефективност и други 

съществени 

параметри 

Количество 

/брой/ 

Максимале

н прогнозен 

ресурс в 

лева без 

ДДС 

№ 1 
„Тойота 
Хайлукс“ 

Тойота 

Хайлукс 

205/80 R16C Употреба на всякакъв терен 

(All Terrain) 

1. Икономия на гориво – 

индекси А, В или С; 

2. Сцепление на мокра 

настилка – индекси А или В; 

3. Външен шум – една черна 

вълна/черта/. 

 

4 1000,00 



№ 2 
„Сузуки 
Витара“ 

Сузуки 
Витара 

215/55/R17 Употреба при зимни условия. 

1. Икономия на гориво – клаове 

А, В или С; 

2. Сцепление на мокра 

настилка – класове А или В; 

3. Външен шум – една черна 

вълна/черта/. 

 

4 1000,00 

№3 „Лада 
Нива“ 

ЛАДА НИВА 175/80/16 Употреба при зимни условия, 

осигуряващи повишена 

проходимост на автомобила. 

Шарка на протектора ВлИ-5 

/VLI-5/ 

Комплект външна и вътрешна 

гума 

12 1100,00 

 ЛАДА НИВА 185/75/16 Минимални изисквания: 

1. Сцепление на мокра 

настилка – клас А, В или С; 

12 1100,00 

№ 4„УАЗ“ 
 

УАЗ 215/90/15С Шарка на протектора Я 192 

/YA-192/, комплект външна и 

вътрешна гума. 

4 800,00 

 

Изготвил:………П…/чл.2 ЗЗЛД/ 

/Златан Денчев-р-л.счет.отдел при ТП ДГС Генерал Тошево/ 

 


