
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 
 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 
Тел.  05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

 
 .............................................................................................................. 

 
 

УТВЪРДИЛ:  /п/ 
ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „ШЕРБА“ 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПЪРВА ПОЗИЦИЯ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 

РЕДА НА ЗОП 
 
 
 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
 
„Доставка осъществена чрез покупка на нови и неупотребявани агрегати към 
МПС, за нуждите на ТП ДЛС Шерба в три обособени позиции, съгласно 
техническа спецификация” 
 
Първа позиция: 
 
„Доставка на Валяк тракторен прикачен хидравличен дисков“, с пределна стойност за 
доставката в размер на 10 500 лева без ДДС 

 
ИЗИСКВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ 
Техническа характеристика: 
Валяк тракторен прикачен хидравличен дисков. 
Ширина на обработка- 4.5 м 
 
        ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1.Агрегатите към МПС, предмет на настоящата поръчка да са нови, 
неупотребявани и налични в Р. България при подписване на договора. Да нямат явни 
или скрити дефекти. 

2.Предложението на изпълнителя трябва да покрива минималните  Технически 
характеристики на агрегатите към МПС, предмет на поръчката  по посочените 
параметри в техническата спецификация по позиции. 



3.Предложената крайна цена по позиции , следва да включва всички разходи на 
изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката.  

4.Преди подписване на договора , участникът следва да представи: гаранционни 
карти с приложен списък на сервизите за гаранционно обслужване  

 
 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ: 
  ГАРАНЦИЯ на агрегатите към МПС, предмет на настоящата поръчка  НЕ 
ПО-МАЛКО ОТ  2(две) години, считано от датата на предаването им с приемо- 
предавателен протокол. 

 
СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЕМАНЕ. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Място на изпълнение на поръчката- ТП ДЛС Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, 
ул.”Шерба” №7  
Срок на договора – 31.12.2015г 
Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:  
Възлагането на дейностите е както следва: 
Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email, в 
срок не по- дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаването 
й. 
Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-предавателен 
протокол и представяне на оригинална фактура , издадена от Изпълнителя 
Предложената цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с 
изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им франко 
обекта на  възложителя : ТП ДЛС Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 . 
Стойността на поръчката се определя въз основа на предложената  цена съгласно 
ценовото предложение на участника  . 

Предлаганата от участника офертна цена следва да е посочена в български лева 
без ДДС и не трябва да надвишава планирания от възложителя финансов ресурс за 
позицията.   
 
Начин на плащане: 
          Заплащането ще се извършва по банков път , по банкова сметка на Изпълнителя 
въз основа на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, изготвен от 
Изпълнителя и оригинална фактура.   
            Плащанията по договора ще се извършва по банков път, в срок до 10 календарни 
дни след представяне на посочените документи и оригинал на фактура.  

За извършените доставки, изпълнителят издава фактура, в която се вписват 
номер на договор, вид , количество и стойност  на извършените доставки по 
предложената цена, съгласно ценовото предложение  . 
           Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на 
проекто-договора към настоящата документация. 
           Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата 
документация проект на договор. 
 
 

 



РЕКЛАМАЦИИ 
При установяване в последствие на влошени качества и негодност на стоката 

доставена от Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да изисква подмяна на 
същата, в съответствие  с условията и изискванията в документацията, подписания 
договор и техническата спецификация.  

Изпълнителят е длъжен да подмени за своя сметка стоката, която трябва да е със 
същите или с по-високи  параметри, качество и да е в срока на годност, при условията и 
сроковете на договора. 

 
Срок на валидност на офертата- 90 /деветдесет/ календарни дни включително, считано 
от крайния срок за получаване на офертите.  

 
 

Изготвил /п/ 
               /Тотьо Тотев- Автомеханик  при  ТП ДЛС Шерба/ 
               Дата на предаване на Възложителя: 29.05.2015г 


