
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

• Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

• Наименование на поръчката: Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС 

• Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

• Предмет на поръчката: Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация, Вътрешни 

гуми 

• Код по CVP: 34350000; 19511200 

• СРОК НА ДОГОВОРА: до 31.12.2018г., с опция за удължаване на срока, при същите 

условия, до изчерпване на одобрения финансов ресурс през 2019г. или сключване на нов 

договор за същата поръчка през 2019г. 

• МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 

• КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - прогнозно количество 52 бр. гуми за МПС, съгласно 

техническата спецификация 

• СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 3 работни дни от подаване на заявка за доставка. 

 

• Състояние: Гумите следва да са нови , произведени през 2018г. 

 

• Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на поръчката: 

Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи които ги съпътстват 

според вида на стоката и относимите към нея нормативни разпоредби, като например – 

указание/упътване за употреба, технически паспорт/описание, гаранционна карта, 

декларация за съответствие, сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н. 

 

• Доставените стоки се разтоварват от представител/за сметка на изпълнителя, и се предават 

на възложителя в състояние на готовност за работа/употреба. 

 

• График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договора. 

 - Доставка на стоките: до 3 работни дни от подаване на заявка за доставка, в рамките на 

действие на договора, франко посоченото местоизпълнение - гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. 

Кирил и Методий» № 10. 

 - Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка, и/или документ за 

извършен и приет монтаж/инсталиране/разтоварване. 

  -Плащане – В 30 дневен срок от подписване на приемо-предавателния протокол за 

извършената доставка. Документиране- Фактура издадена от изпълнителя, Платежно нареждане  

 - Изисквания към образуването на предложената цена: 

 Предлагана цена следва да се образува като се посочат отделните стоки, единична цена, 

количество, обща цена, и обща крайна цена на доставката без ДДС, и крайна обща сума за 

плащане с ДДС. Всички цени да са в български лева. 

 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на стоката 

предмет на поръчката). 

 

Позиция  

Марка на 

превозното 

средство 

Размер на 

гумата и 

характерист

ики 

Категория на гумата според 

употребата по смисъла на 

ДИРЕКТИВА 92/23/ЕИО НА 

СЪВЕТА от 31 март 1992 

година относно гумите за 

моторни превозни средства и 

техните ремаркета, както и 

тяхното монтиране(ОВ L 129, 

14.5.1992 г., стр. 95) и 

характеристики на 

протектора. 

Прогнозно 

количеств

о и 

прогнозна 

стойност 



Позиция № 1 „Лада 

Нива“ и „УАЗ“ 

ЛАДА 

НИВА 

175X80R16 

ВЛИ-5 НС4 

И85 

 

Специални гуми със 

специално използване, за път 

и извън път, подходящи за 

кален терен, неравен каменно-

почвен терен и сняг Комплект 

външна и вътрешна гума, със 

следните характеристики на 

протектора: 

- с по два блока от всяка 

страна (означени като 1 и 2 от 

едната страна, и 5 и 6 от 

другата страна на централните 

блокове) и централен 

зигзагообразен блок от две 

части (означени с 3 и 4) по 

следната примерна схема: 

 
 

16 бр.  

 

1350,00 лв. 

без ДДС 

 

УАЗ 
215х90х15

С Я245 

Специални гуми със 

специално използване, за 

път и извън път, подходящи 

за кален терен, неравен 

каменно-почвен терен и 

сняг, със следните 

характеристики на 

протектора: 
- с два броя ясно разграничени 

блока от двата края по 

ширината на протектора 

(обозначени с 1 и 2 на 

схемата), и три вътрешни 

непрекъснати зигзагообразни 

блока по дължината на 

протектора (обозначени с3, 4 

и 5) по следната примерна 

схема: 

 

8 бр. 

 

1250,00 

лв. без 

ДДС 



 
 

 

 

УАЗ 
215/90 R15С 

99K 

Специални гуми със 

специално използване, за път 

и извън път, подходящи за 

кален терен, неравен каменно-

почвен терен и сняг, със 

следните характеристики на 

протектора: 

 

- с четири броя ясно 

разграничени и разминаващи 

се блока по ширината на 

протектора (обозначени като 

1,2,3 и 4 на схемата), 

подредени така, че да 

образуват непрекъснат леко 

диагонално разположен канал 

между двата крайни блока по 

следната примерна схема: 

 

 
 

8бр. 

 

1000,00 лв. 

без ДДС 

Позиция №2 

„Тойота“ 
Тойота 

225/75R16 

115/112 Q 

TL 10PR 

 

Специални гуми със 

специално използване, за път 

и извън път, подходящи за 

кален терен, неравен каменно-

почвен терен и сняг, със 

следните характеристики на 

протектора: 

- с четири броя ясно 

разграничени и разминаващи 

се блока по ширината на 

протектора (обозначени с 

1,2,3 и 4 на схемата), 

подредени така, че да 

12бр. 

 

2500,00 лв. 

без ДДС 



образуват непрекъснат 

диагонално разположен канал 

по ширината на протектора, 

между двата крайни блока по 

следната примерна схема: 

 

 
 

 Предназначението на гумите 

за кален терен да е обозначено 

на самата гума със символите 

„М/Т“ (mud terrain) или 

еквивалентно oбозначение.  

 

 

Позиция № 3 

“Сузуки“ 
Сузуки 

LT 215/75 

R15 100/97 

Q POR 

OWL 

Специални гуми със 

специално използване, за път 

и извън път, подходящи за 

кален терен, неравен каменно-

почвен терен и сняг, със 

следните характеристики на 

протектора: 

- с четири броя ясно 

разграничени и разминаващи 

се блока по ширината на 

протектора, подредени така, 

че да образуват непрекъснат 

зигзагообразен канал между 

двата крайни блока по 

следната примерна схема: 

4бр. 

 

850,00 лв. 

без ДДС 



 

Предназначението на гумите 

за кален терен да е обозначено 

на самата гума със символите 

„М/Т“ (mud terrain) или 

еквивалентно oбозначение. 

 

Позиция № 4 „Ню 

Холанд“ 

„Ню 

Холанд“ 

340/85 R24 

125A 

Тракторна гума 2бр. 

 

2000,00 

лв. без 

ДДС 

 

„Ню 

Холанд“ 

420/85 R34 

142A 

Тракторна гума 2 бр. 

 

2500,00 

лв. без 

ДДС 
 

    

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен образец на оферта. 

 

Изготвил: /П/ залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 /Веселин Тодоров/ 


