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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове масла, консумативи и резервни
части за бензиномоторни триони /БМТ/ и други, съгласно техническа спецификация за нуждите
на ТП „ДГС Цонево” през 2020 год»

1.При изпълнение на поръчката следва да се извърши „Доставка, осъществена чрез покупка на
прогнозни видове масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/ и други,
съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Цонево” през 2020 год», съгласно
Техническа спецификация , както следва:
№

Артикул/наименование

Мерна
единица

I. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БМТ- HUSQVARNA 365
1.1

Шина – дължина 40 см; стъпка -3/8"

брой

1.2

Верига - дължина 40 см; стъпка -3/8"

брой

1.3

водещо колело

брой

1.4

ринг

брой

1.5

Пила - Ø 4,8 х 200 мм

брой

1.6.

Запалителна свещ

брой

II. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БМТ- HUSQVARNA 268
2.1

Шина – дължина 45 см; стъпка -3/8"

брой

2.2.

Верига – дължина 45 см; стъпка -3/8"

брой

2.3.

водещо колело

брой

2.4.

ринг

брой
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№

Артикул/наименование

Мерна
единица

2.5.

Пила - Ø 5,5 х 200 мм

брой

2.6.

Запалителна свещ

брой

III. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ХРАСТОРЕЗ STUHL 240 FS
3.1.

Циркулярен диск, остър зъб

брой

3.2.

Циркулярен диск, плосък зъб

брой

3.3.

Корда- 2,5 х 3 мм

метър

3.4.

Стартер въже

брой

3.5.

Ролка

брой

3.6.

Запалителна свещ

брой

IV. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНА КОСАЧКА S 1 HL 298
4.1.

Запалителна свещ

брой

4.2.

Спираловиден нож

брой

Моторно масло с универсално приложение

литър

V. МАСЛА
5.1.

Масло за двутактови двигатели - подходящо за:
HUSQVARNA
365;
HUSQVARNA
268,
съгласно
5.2. предписанието на производителя

литър

Масло на растителна основа за веригата подходящо за: HUSQVARNA 365; HUSQVARNA 268,
5.3. съгласно предписанието на производителя

литър

Моторно масло - подходящо за работа на моторна
косачка
S 1 HL 298, съгласно предписанието на
5.4. производителя на косачката

литър

Грес- подходяща за: HUSQVARNA 365; HUSQVARNA
5.5. 268, съгласно предписанието на производителя

кг

Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт,
спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон
се допълва с думите „или еквивалентно/и".!

2.Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническата
спецификация артикули и количества и не носи отговорност пред изпълнителя за претенции в
случай, че обемът на поръчката не бъде изцяло изпълнен.

3.Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на поръчката:
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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.
Товарене, транспорт , разтоварване и предаване на доставката.
Изисквания към транспорта.
Товаренето, транспорта и разтоварването на договорената доставка до мястото на
предназначението е за сметка на Изпълнителя
Опаковка и обозначение
Доставката ще е опакована 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 Изпълнителя .
Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за сметка на
Изпълнителя.
4. Срок на договора/срок за изпълнение:
- Срокът на договора: до 31.12.2020г.
- Срок за изпълнение на всяка отделна доставка, след заявка на Възложителя : до 10
(десет) календарни дни и започва да тече от момента на получаване от Изпълнителя на заявка
от Възложителя.
5.Начин на възлагането – със заявка от Възложителя. Заявката следва да се предостави в
писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на или по телефон на представител на
изпълнителя, като съдържа подробно описание на заявените артикули и техните количества
6.Пределната обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – 300.00лв. ( триста
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.
7.Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от : стопанска
дейност на ТП ДГС Цонево
8. Място на изпълнение: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Изготвил:....п............
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