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Възложител- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

Наименование на поръчката - Доставка на 3бр. БМТ(бензиномоторни триони)  и 1бр. Бензиномоторен уред за обдухване 

Обект на поръчката - ДОСТАВКА (покупка)  Предмет на поръчката - Инструменти с двигател  

Прогнозна стойност на поръчката - 2300 лв. без ДДС Срок за изпълнение - до 3 работни дни от подаване на заявка.  
Срок на договора- до изчерпване на одобрения финансов ресурс или сключване на нов договор за същата поръчка през 
следващата година, което настъпи по-рано 

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 Инструменти с 

двигател, с код по CPV 43830000 

Количество-  3бр. БМТ(бензиномоторни триони)  и 1бр. Бензиномоторен уред за 

обдухване 

Максимална прогнозна стойност (финансов ресурс)-2300,00 лева без ДДС 

Състояние на стоките – нови.  

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Характеристика Изискване на възложителя Изискване на възложителя 

Наименование, под което стоката се продава 

(без посочване на конкретна търговска марка) 

и описание 

Уред за обдухване 

 

Моторен трион 

Употреба (приложение, описание на това за 

какво ще се ползва). 

Бензиномоторен уред за 

почисване на големи площи 

от листа и трева, чрез силна 

струя въздух (обдухване). 

Бензимоторен трион за 

поддръжка на двора и 

градината. 

Технически параметри  

/работни характеристики/: 

Работен обем см³ мин. 27 

Тегло в кг   - макс 4,4 

Сила на обдухване N – мин. 

15 

Звуково налягане dB(A)  –   

макс. 90 

Звукова мощност dB(A)-     

макс 104.0 

Ниво на вибрациите м/сек²  - 

макс. 2.5 

Скорост на въздушната 

струя с кръгла дюза  м/сек.– 

мин.63  

Скорост на въздушната 

струя с плоска дюза  м/сек.– 

мин.74 

Макс. Скорост на 

въздушната струя м/сек.– 

мин. 89 

Макс. Дебит на въздушната 

струя м3/ч.  – мин.810 

Работен обем см³ - min 45 

Мощност kW/к.с. – мин 2.2/3 

Тегло кг – макс  4.8 

Тегло за единица мощност 

кг/kW – макс. 2.2 

Стъпка на веригата - 3/8" P 

Звуково налягане dB(A) – 

макс. 103.0 

Звукова мощност dB(A)- макс. 

114 

Ниво на вибрациите 

ляво/дясно м/сек²- макс. 

3.9/3.9 

Дължина на шината – 40 см. 

Допълнително оборудване  - 

устройство за бързо опъване 

на веригата. 

 

Прогнозно количество 

1 бр. 3 бр. 

 



ІІ. Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: 

1. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 

Минимална гаранционна поддръжка /ремонт или подмяна на стока с недостатъци/ – 

мин.12 месеца или в срока на годност на стоката даден от производителя, ако е по-

голям. 

 

2. 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. 

3.Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на 

интелектуални продукти. 

Към стоките предмет на поръчката не следва да има съпътстващи стоки, предмет на 

интелектуални права. Ако има такива то са за сметка на изпълнителя и не следва да 

цената им да бъде включвана в ценовото предложение. 

4. Изисквания за обучение на персонала на възложителя за експлоатация: 

НЯМА 

5. Подпомагащи дейности и условия от възложителя. 

Доставените стоки се предават на възложителя в състояние на готовност за 

работа/употреба. 

6. Други: 
6.1. График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договра. 

- Доставка на стоките: Стоките ще бъдат доставяни в срок до 3 работни дни от 

подаване на заявка.. 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  

 

6.2. Изисквания към мястото на доставка  

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

изпълнение: гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 
 

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

оферта. 

 

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

 / Генади Антонов-техник-механик при ДЛС Тервел/ 

 

Утвърдил: залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД    

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

 


