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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на  оградна мрежа и материали за нуждите на  ТП ДГС Цонево за 2019 година, 

по вид и прогнозно количество съгласно техническа спецификация " 
 

 
 

Технически спецификации на Възложителя, както следва: 
       „Доставка на  оградна мрежа и материали за нуждите на  ТП ДГС Цонево за 2019 

година, по вид и прогнозно количество съгласно техническа спецификация ", както следва: 
 

Артикул 

Минимална 

дебелина на 

тела 

(мм) 

Око 

(мм) 

Височина 

(м) 

Количество 

(лм) 

Оградна 

мрежа 

поцинкована 
ф2,00 50/50 

 

1,5 

 

140 

 
 

Артикул 

Минимална 

дебелина на 

профила 

(мм) 

Размер 

(мм) 

Височина 

(м) 

Количество 

бр 

Кухи 

профили 2,00  40/40 
 

2,00 

 

70 
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      Срок на договора – 31.12.2019г. 

      Срок на доставка: до 14 (четиринадесет) календарни дни ,  след заявка на Възложителя 

      Място на изпълнение: ТП Държавно горско стопанство Цонево, с.Цонево, 

обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 
         

       Условия по възлагане и отчитане на дейностите  по договора:  

        Доставката ще се изпълнява след заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по  електронен 
път/факс/електронна поща/на или по телефон посочен от Изпълнителя. . 
         
        Отчитане/приемане на доставката ще се извършва на базата на приемо-предавателен 

протокол (двустранен – приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка или 
друг съотносим документ),  и представяне на оригинална фактура, по посочената в ценовата 

оферта твърдо договорена цена, като за дата на доставката се счита датата записана на 

приемо- предавателния протокол (двустранен – приемо- предавателен протокол за 
доставка, стокова разписка или друг съотносим документ) от получателя на доставката. 

 

        Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на 

поръчката:              

         Стоките , предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи, които ги 
съпътстват според вида й  и относимите към нея нормативни разпоредби , като например 

– указание/упътване за употреба, технически паспорт /описание , и т.н. 
 

       Иисквания към доставката , предмет на поръчката     

      Товарене, транспорт , разтоварване и предаване  на доставката.  
      Изисквания към транспорта. 

      Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта и 

разтоварването на договорената доставка до мястото на предназначението. 
      Опаковка и обозначение 

      Избраният за изпълнител е длъжен да опакова доставката така, че да предотврати 
повреда или влошаване на състоянието й по време на транспортирането й  до крайната 
дестинация. Непредвидени и случайни разходи по транспорт и съхранение са за сметка 

на избрания за изпълнител. 
        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за 

сметка на избрания за изпълнител. 
 

 

Изготвил:... подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД................. 
/Камен Жечев- домакин/ 
 

 


