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Възложител- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

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

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

Максимален финансов ресурс – 5000,00 лв. без ДДС Срок за изпълнение - до 5 дни от заявяване на доставката  

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 

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 горското стопанство, с код по CPV 16820000 

Количество-  съгласно техническата спецификация 

Максимален финансов ресурс за поръчката -5000,00 лева без ДДС 

Състояние на стоките – нови.  

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  Наименование на частите Мярка прогн.Количество 

макс.Ед. 

Цена в 

лв. без 

ДДС 

  за Гребло за сняг TOP AGRO       

1 

Ремонтен к-т хидравличен 

цилиндър бр 1 222,14 

2 Втулка за хидравличен цилиндър бр 1 34,16 

3 Чоп за хидравличен цилиндър бр 1 30,10 

4 Светлоотражателна лепенка бр 1 12,00 

5 Коларски болт бр 1 4,20 

6 К-т гуми за гребло бр 1 320,55 

          

  за Шредер Tehnos       

1 

Хидравличен цилиндър за 

странично изместване бр 1 339,23 

2 Чоп за хидравличен цилиндър бр 1 10,56 

3 Натегателна пружина бр 1 45,86 

4 Обтегач бр 1 29,4 

5 К-т ротор с работни органи бр 1 1047,8 

6 Ремъчна шайба бр 1 131,34 

7 Ремък бр 1 20,7 

8 Работен орган чуков бр 1 15,05 

9 Болт бр 1 5,27 

10 Гайка бр 1 0,47 

11 Редуктор бр 1 534,49 

12 Нож 2+1  бр 1 25,00 

13 Лагер бр 1 164,00 



14 Фланец с лагер бр 1 164,00 

 

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 договора. 

- 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,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 

 

3.3. Посочените видове и количества резервни части са прогнозни и не обвързват 

Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договор между 

Възложителя и Изпълнителя. Изпълнението на доставките се извършва 

единствено при възникване на необходимост от тях, съгласно посочените условия 

и до определеният максимален финансов ресурс, определен от Възложителя. 

Поръчката се възлага при условието, че Възложителя може да заяви за доставка и 

други видове резервни части предлагани от изпълнителя, но не включени в 

техническата спецификация поради това че нито вида, нито количеството им 

може да бъде предвидено към момента на обявата. Заявените, но не включени в 

спецификацията резервни части предлагани от изпълнителя в обекта му за 

търговия ще бъдат заплащани,  по единичните им цени посочени в обекта на 

изпълнителя и валидни за всичките му клиенти, намалени със средния процент 

отстъпка предложен от изпълнителя в ценовото предложение. 
 

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

оферта. 

 

Изготвил:/П/ чл.59 от ЗЗЛД. 

 / Генади Иванов/ 

 

Утвърдил: /П/ чл.59 от ЗЗЛД. 

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

 

 


