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Възложител- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП  

Наименование на поръчката - Доставка на части за машини използвани в селското и горското стопанство 

Обект на поръчката - ДОСТАВКА (покупка)  Предмет на поръчката - Доставка на части за машини използвани в селското и горското 
стопанство  

Прогнозна стойност на поръчката - 5050 лв. без ДДС Срок за изпълнение - до 5 дни от заявяване на доставката  

Срок на договора- 31.12.2018г. 
Начин на възлагане - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ( Глава XXVI от ЗОП) 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Съгласно Общия терминологичен речник CPV на обществените поръчки, настоящата 

поръчка има за предмет извършване на ДОСТАВКА (покупка) на Доставка на части 

за машини използвани в селското и горското стопанство, с код по CPV 16800000 

Количество-  съгласно техническата спецификация 

Максимална прогнозна стойност (финансов ресурс)-5050,00 лева без ДДС 

Състояние на стоките – нови.  

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

No Описание на доставките Мярка Количество 

  
За Колесен трактор Ню Холанд с 

рег.№ СТ 05022     

1 Гарнитура цилиндрова глава бр 1 

2 Гарнитура изпуск.колектор бр 1 

3 К-т сегменти бр 1 

4 К-т съединител бр 1 

5 Вилка бр 1 

6 Шенкелен болт бр 1 

7 К-т пиньон корона бр 1 

8 Маркуч хидравлика бр 1 

9 К-т стабилизатор навесна система бр 1 

10 Казанче спирачна течност бр 1 

11 Втулка спирачен педал бр 1 

12 Жило за газта бр 1 

13 Маншон скоростен лост бр 1 

        

  
За Колесен трактор ТК-82  

с рег. №ТХ 07214     

1 Полуоска бр 1 

2 Капачка за ръкав бр 1 

3 Диск притискателен съед. бр 1 

4 Семеринг 85х110х10 бр 1 

        

 

 

 

 



ІІ. Изисквания към изпълнението: 

1. 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. 

 

2. Подпомагащи дейности и условия. 

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

на възложителя в състояние на готовност за работа/употреба. 

 

3. Други: 
3.1. График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договра. 

- Доставка на стоките: Стоките ще бъдат доставяни в срок до 5 дни от заявяване на 

доставката. Документиране- Протокол/стокова разписка за приемане и предаване и 

монтаж/инсталиране. 

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

протокол/стокова разписка за извършената доставка. Документиране- Фактура издадена 

от изпълнителя, Платежно нареждане  

 

3.2. Изисквания към мястото на доставка  

Стоките предмет на поръчката следва да бъдат доставени до следното място на 

изпълнение: гр.Тервел. 
 

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

оферта. 

 

Изготвил:. заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 / Веселин Тодоров/ 

 

Утвърдил: заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

/инж.Георги Димитров Ботев– Директор на ДЛС Тервел ТП на СИДП ДП/ 

 

 


