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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, 

цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща 

дървесина в гората - държавна горска територия, във връзка с осъществяване 

стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2020 година” 

 

       1. Обект на настоящата обществена поръчка е   доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от 

ЗОП. 

       Код по CPV номенклатурата : 24000000- химически продукти 

      Допълнителен CPV7:  24959100 –аерозоли;  39224000-четки;  44810000-бои; 44832200- 

разредители; 44922100- креда 

       Финансиране: от стопанската дейност на ТП ДГС Цонево 

    2. Общата прогнозна стойност на поръчката е 6000,00 лева без включен ДДС, за която 

Възложителят сключва договор и която включва всички присъщи разходи на доставката и 

които не се ограничават до : разходи за опаковка , такси, транспорт франко мястото на доставка 

определно от Възлогителя: с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54  

 
Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническата 

спецификация количества, но също така и не е ограничен от него, доколкото определеното 

количество е прогнозно. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и при необходимост в 

рамките на прогнозния ресурс на възложителя- 6000 лева без ДДС..  

      3. Място на изпълнение на поръчката , срок на договора , срок на доставка и срок на 

валидност на предложението 
        3.1.Място на изпълнение на доставката: административната сграда на възложителя: с.Цонево , 

общ.Дългопол, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

       3.2.Срок на договора- 31.12.2020г 

       3.3.Срок на валидност на предложението- 120 календарни дни , считано от крайният срок за 

подаване на оферти , определен в обявлението за обществената поръчка. 

http://dgsconevo.sidp.bg/


       3.4. Срок за доставка по всяка отделна заявка на възложителя- до 7 (седем) календарни дни, 

след заявка на Възложителя 

        4. Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка, 

осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски 

спрей, специализиран дълготраен горски спрей- боя и други материали, 

необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска 

територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2020 

година, както следва:  

а)Универсален дълготраен горски спрей: 

    1.1. червен, разфасовка 400 мл – 50 бр.  

    1.2. зелен, разфасовка  400 мл –  50 бр . 

    1.3. бял, разфасовка  400 мл     – 50 бр. 

    1.4. син, разфасовка 400 мл      – 50 бр. 

     

б)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща 

дървесина в гората – 600 бр., със следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно 

покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; 

- работен диапазон до - 20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; 

- Цвят : сигнален/неонов цвят – оранжев; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на 

биоалкохолна основа 

 

в)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща 

дървесина в гората – 20 бр., със следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно 

покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; 

- работен диапазон до -20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; 

- Цвят: матов бял ; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на 

биоалкохолна основа 

 

г)Специализиран дълготраен горски спрей- боя  за маркиране на стояща 

дървесина в гората – 20 бр., със следните параметри: 

 -Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно 

покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; 

- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; 

- работен диапазон до - 20°С; 

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;  

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; 



- Цвят : матов  син; 

- ергономичност на капачката; 

- безвреден при използване без предпазни средства; 

- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на 

биоалкохолна основа 

 

    д).Алкидна боя за маркиране на дървесина: 

    1. цвят червен в разфасовка от 700 g /кутия/ -  20 кутии 
    2.цвят бял в разфасовка от 700 g /кутия/ -  20 кутии 

 

    е).Разредител за боя, в разфасофка от 0.900 л. – 10 бр 

          

    ж).Четки за маркиране на дървесина - плоски четки с естествен плътен косъм с 

широчина от 50мм.                 - 10 бр. 

          

    з). Креда за обозначаване на дърво различни цветове - в кутия 12 броя  за 1 бр. 

кутия  - 10 бр.кутии 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: В процедурата се предвижда провеждането на тест 

за установяване качествата на предлаганият от участниците продукт, съответстващ на 

поставеното изискване за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена 

повърхност, без предварително почистване, устойчиви на атмосферните влияния, поради 

което всеки участник следва към офертата си да представи и по един брой мостра за 

предлагания от него продукт,  както следва:  

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща 

дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев; 

- специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща 

дървесина в гората, цвят – матов бял;  

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща 

дървесина в гората, цвят – матов син. 

Представените мостри ще бъдат нанесени върху непочистена повърхност от дървесна 

кора на стояща дървесина- суха и мокра, за да се установи усточивостта й при нанасяне на 

различни повърхности, съответно впоследствие ще бъдат симулирани атмосферни 

условия идентични с дъждовалеж, за да се установи трайността й. 

Възложителят уведомява, съгласно чл.32 от ППЗОП, че в резултат на проведените 

тестове ще бъде нарушена целостта на мострите и търговският им вид. След сключване на 

договор за определяне на изпълнител, мострите ще бъдат върнати на посочения от всеки 

участник адрес в офертата му. 

 

5.Минимални изисквания към предмета на доставка:  
1. Всички стоки да са нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без 

скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и да 

съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, 

количеството на разфасовката, датата на производство и срок на годност. 

2.Продуктите следва да са дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след 

нанасянето им по дървесината), устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия 

на околната среда, във връзка с необходимостта от използването им при извършване на 

текущите горско-стопански дейности. 



3.Специализирания и универсален горски  спрей за маркиране на дървесина да бъдат 

придружени с информационен лист за безопасност, съгласно чл.31 от Регламент 

№1907/2006/ЕО/18.12.2006г.   

     4.Специализираният горски спрей – боя за маркиране на дървесина да бъде придружен 

със Сертификат за извършен KWF тест (Съвет за горски дейности и горска техника) или 

друг еквивалентен орган. 

 

 
 

 

Изготвил:..... подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД............... 

/..................................../ 

......................... 

 


