
 

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 ССМ 

• Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

• Предмет на поръчката: Външни гуми за селскостопански машини 

• Код по CVP: 34352300 

• СРОК НА ДОГОВОРА: 31.12.2019г. 

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

• КОЛИЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ - 2 бр. задни, радиални, безкамерни 

гуми за трактор с размери 710/70 r38, товарен индекс 175-178 (6900-7500 кг. 

Натоварване), скоростен индекс А8-В (40-50 км./ч.), шарка на протектора AGRIMAX 

RT765 или еквивалентна шарка. 

• 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 място за изпълнение - 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. 

 

 

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

 

Изготвил /П/ чл.59 от ЗЗЛД. 

 /Г.Антонов/ 


