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„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

………………………………………………………..
УТВЪРДИЛ:
Директор на ТП ДГС Цонево-.........п/подпис.....
/заличено на основание чл.2 от ЗДДС/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за
служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2016 година“

1. Предмет на поръчката:
Предмета на настоящата процедура е: „Доставка осъществена чрез покупка на
автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за
2016 година“
2. Срок и място за изпълнение на поръчката.
2.1.Срок на договора – 30 календарни дни, считано от датата на сключване на
договора.
2.2. Доставките се извършват в рамките до 7 (седем) календарни дни, считано от
получаване на заявката на възложителя.

2.3.Място на изпълнение:
- ТП ДГС Цонево , с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54.
3. Прогнозна стойност на поръчката.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 1200,00 лева без включен ДДС.
Посочените цени на предложените автомобилни гуми следва да включват всички разходи
по доставката им франко посоченото от възложителя място, БЕЗ РАЗХОДИ ПО демонтаж на
стара гума, монтаж на нова гума, обработка на джанта, смяна на вентил, баланс на гума.
Забележка: Доставките ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в
момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за
изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посоченият прогнозен
ресурс- същият е прогнозен и зависи изцяло от нуждите му.

Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно
Ценовото предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от
възложителя финансов ресурс.
4. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:
4.1. Възлагането на дейностите е както следва:
Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email.
4.2. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-предавателен
протокол и представяне на оригинална фактура, по посочената в ценовата оферта твърдо

договорена единична цена в лева за един брой от съответния вид гуми.
4.3.Предложената цена в лева без ДДС , следва да включва всички разходи на изпълнителя,
свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им франко
обекта на възложителя : ТП ДГС Цонево , с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов
№54.

5.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.
Стоките , предмет на поръчката се доставят от изпълнителя в състояние на
готовност за употреба.
6. Иисквания към доставката , предмет на поръчката
Товарене, транспорт и предаване на доставката.
Изисквания към транспорта.
Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето и транспорта 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.
Доставката се предава с подписване на двустранен приемо- предавателен протокол
между страните.
Доставяните нови гуми, следва да съответстват на стандартите за качество, БДС или
еквивалент.
Доставяните гуми следва да бъдат с година на производство 2016год.
7. Спецификация на стоките предмет на поръчката.
№ Гуми за автомобил:
размер
по
ред
1.
Тойота Рав 4
225/65R17.102S

Изготвил:.............подпис......
/ заличено на основание чл.2

мярка

Общ брой
летни
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4

от ЗДДС -......................... при ТП ДГС Цонево/

