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Директор на ТП ДГС Цонево-...............
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС,
собственост на ТП ДГС Цонево, за срок до 31.12.2019 г“
1. Предмет на поръчката:
Предмета на настоящата процедура е: „Доставка чрез покупка на външни
автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, за срок до
31.12.2019 г“
2. Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания
за изпълнение на доставката по обществената поръчка.

№

Марка и
модел

Размер

Мяркаброй

Сезонност
летни

1

2

3

4

5,1

изисквания към
характеристиките които
следва да покриват
предлаганите гуми съгласно
Европейски регламент за
етикирането (Регламент ЕО
№1222/2009)

зимни
5.2.

6.

175/80 /R 16
Модел на шарка
ВЛИ-5
1.Горивна ефективност- от А
до G

Теглови индекс
85

2.Сцепление на мокро- от А
до G

Скоростен
индекс Р
1

Лада Нива

или еквивалент

20бр.

х

20 бр.

3.Външен шум – от клас -1
черна черта до клас - 3 черни
черти за звукови вълни

205/ 70 /R15
Товарен индекс
96

2

Сузуки
Джимни

1.Горивна ефективност- Е

Скоростен
индекс Т
или еквивалент

2.Сцепление на мокро- С

4 бр

х

4 бр .

3.Външен шум – 72 db

215/90-15С
(8.40-15C )

3.

УАЗ 452

Теглови индекс
99

1.Горивна ефективност- от А
до G

Скоростен
индекс L или
еквивалент

2.Сцепление на мокро- от А
до G

4 бр.

или еквивалент

всесезонни

х

х

3.Външен шум – от клас -1
черна черта до клас - 3 черни
черти за звукови вълни

205/80 R16
Товарен индекс
104

4.

Тойота
Хайлукс

1.Горивна ефективност- Е

Скоростен
индекс Т
или еквивалент

2.Сцепление на мокро- С

4 бр.

х

4 бр.

225/75/R 15
Товарен индекс
102

5.

Мицубиши
L 300

Скоростен
индекс Т
или еквивалент

3.Външен шум – 72 db

1.Горивна ефективност- от А
до G

4бр.
всесезонни

2.Сцепление на мокро- от А
до G

х

х

3.Външен шум -75 db

ВАЖНО!!!
В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на
конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство,
следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на
възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални качества. Участниците могат да
предлагат еквивалентни на посочените стоки, със същите или по-добри работни
характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и идентични
с посочените в спецификацията.
В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то
следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни характеристики,
функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от възложителя, от

която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството на предлаганите от
участника

Забележка: Видовете гуми са прогнозни и не обвързват Възложителя със
задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и
Изпълнителя.
Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им.
Изпълнението на доставките се извършва единствено при възникване на необходимост
от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Участниците са длъжни да посочат единична цена за всеки един от посочените
гуми, съответно обща стойност за прогнозното количество съгласно одобрената
„ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”,
с включени всички разходи свързани с
изпълнението на доставката. Предложените от участниците единични цени за
съответните гуми не следва да бъдат по- високи от обявените в търговската мрежа

Предложената от участника обща цена в лева без вкл. ДДС за всички артикули в
ценовото му предложение, не трябва да надвишава посочената от Възложителя
пределна стойност на финансовия ресурс.
Участник, който предложи обща цена за доставката по- висока от определения от
Възложител ресурс за изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от участие в
процедурата.
3. Срок и място за изпълнение на поръчката.
3.1.Срок на договора – 31.12.2019г.
3.2. Доставките се извършват в рамките до 7 (седем) календарни дни, считано от
получаване на заявката на възложителя.

3.3.Място на изпълнение:
- ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54
4. Прогнозна стойност на поръчката.
Пределна обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката –3600,00 лв. (три
хиляди и шестотин лева) без вкл. ДДС, за която стойност Възложителят сключва договор, и
която включва всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката
разходи определени франко място на доставката.

Участници, които предложат за изпълнение цени, които надвишават посоченият погоре максимален финансов ресурс ще бъдат отстранени от процедурата.
Посочените единични 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 по видове и количества гуми 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.
Възложителят си запазва правото , в случай, че след провеждане на процедурата възникне
необходимост от доставка на гуми извън примерно посочените в техническата спецификация

и в рамките на предвидения прогнозен ресурс да възложи доставката им , като плащането се
извършва по действащи към датата на доставка цени , намалени с предложения процент
отстъпка от Изпълнителя в ценовото му предложение .

5. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:
5.1. Възлагането на дейностите е както следва:
Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по телефон, факс или
email. Във всяка отделна заявка, се определят конкретното количество, вид на доставката, която
зависи от конкретните нужди на Възложителя.
5.2. Отчитане/приемане на на всяка доставка се извършва на база на документ,

удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка,
търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени
представители на Страните и съдържащ видовете, количеството на доставените стоки,
тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за
доставката, както и всички необходими законови реквизити.
5.3.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.

6.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.
7. 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.
Доставяните нови гуми, следва да съответстват на стандартите за качество, БДС
или еквивалент.
Доставяните гуми следва да бъдат с година на производство 2018 и/или 2019
год.
Изготвил:......./п/............

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

