
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител:  

 

 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 изчерпване на одобреният финансов ресурс, или сключване на 

нов договор за същата поръчка през същата или следващата година, което настъпи по-рано 

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

• КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - Общо прогнозно количество от 56бр. гуми с различни размери 

за следните позиции Позиция №1 Тойота -16бр.; позиция №2 Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ -

40бр. 

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

 

• Състояние: Гумите следва да са нови, произведени през 2018г./2019г. 

 

• 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). 

 

1. Позиция №1 „Тойота“ 

 

№ 

по 

ред 

Модел на 

превозното 

средство 

Размер на 

гумата 

Сезон на 

употреба/особенност 

Прогнозно 

количество 

1 

Тойота  205/80/16 

205/80 R16, за off-road (или 

еквивалент), всесезонни 

 

 

8 



Шарката на протектора 

следва да отговаря на 

следната примерна схема: 

 

  

2 

Тойота 265/70 R17 

265/70 R17 115/112S ALL-

TERRAIN или еквивалент) 

всесезонни 

 

Шарката на протектора 

следва да отговаря на 

следната примерна схема: 

 

 
 

  4 

3 

Тойота 265/65/17 

AT-20 265/65 R17 112S(или 

еквивалент) всесезонни 

 

Шарката на протектора 

следва да отговаря на 

следната примерна схема: 

 4 



  

  Общо: 16 
 

 

2. Позиция №2 „Лада Нива, УАЗ, Опел, ЗИЛ“ 

 

№ 

по 

ред 

Модел на 

превозното 

средство 

Размер на 

гумата 

Сезон на 

употреба/особенност 

Прогнозно 

количество 

1 

ЛАДА НИВА 175X80R16 

ВЛИ-5 (или еквивалент)-

Комплект външна и вътрешна 

гума зимни 

 

Шарката на протектора 

следва да отговаря на 

следната примерна схема: 

  

16 

2 

ЛАДА НИВА 175X80R16 

ВЛИ-5 (или еквивалент)-

Комплект външна и вътрешна 

гума летни 

 

Шарката на протектора 

следва да отговаря на 

следната примерна схема: 

 

2 



  

3 

Опел 185/65/14 

185/65R14 86T WINTER 

ST(или еквивалент) зимни 

 

Възложителя няма изискване 

към шарката на протектора.  

4 

4 

УАЗ 215х90х15С 

Я245 (или еквивалент) 

 

Шарката на протектора 

следва да отговаря на 

следната примерна схема: 

 

 

 
 

  

8 

5 

УАЗ 215х90х15С 

FORWARD SAFARI 510(или 

еквивалент) 

Шарката на протектора 

следва да отговаря на 

следната примерна схема: 
- 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: 

 

4 



 
  

6 

ЗИЛ 12.00/18/ 

FORWARD TRACTION -

70(или еквивалент) 

 

Шарката на протектора 

следва да отговаря на 

следната примерна схема: 

  

6 

      Общо: 40 

 

    

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

 

Изготвил:зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 /Генади  Иванов/ 

 


