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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител: ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен 

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

 Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, 

т.12 от ЗОП) 

 Наименование на поръчката: Доставка на строителни материали за ремонт по 

заявки 

 Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

 Предмет на поръчката: Строителни материали 

 Код по CVP: 44110000 

 СРОК НА ДОГОВОРА: до изчерпване на одобреният финансов ресурс, или 

сключване на нов договор за същата поръчка през същата или следващата 

година, което настъпи по-рано 

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

 КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - съгласно техническата спецификация 

 СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 1/един/ работен ден от подаване на заявката. 

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

 КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - съгласно техническата спецификация 

 Опаковка – опаковано от производителя 

  

 Гаранция: съгласно гаранцията дадена от производителя 

 

 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 товарят, транспортират и разтоварват от и за сметка на 

изпълнителя. 

 

 Документиране на доставките- Протокол за приемане и предаване/стокова 

разписка. 

 

 Плащане – В 30 дневен срок от подписване на документ за извършената 

доставка, след издаване на фактура.  

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на 

стоката предмет на поръчката). 



ВИД НА МАТЕРИАЛА 
Прогнозно 

количество 
мярка 

      

Инертен материал     

баластра  5 тон 

пясък 5 тон 

цимент 2 500 килограм 

хидратна вар 250 килограм 

дървен материал     

Кофражни дъски 1 куб.метър 

Метали     

Арматура гладка 6м. 13 прът 

Арматурни заготовки  10 бр 

Тел      

черна 30 килограм 

кофражна 30 килограм 

Гвоздеи,винтове     

винт обикновен от 6-10см 100 бр 

Помощни материали     

монтажна пяна 5 бр 

Бои      

Акрилна боя обикновена 0,650мл 21 кутия 

латекс 15кг. 6 кутия 

Яхтен лак 0,650мл 10 кутия 

 

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен 

образец на оферта. 
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