
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, осъществена чрез покупка на 1 (един) брой употребяван  агрегат 

към МПС - Сеялка за слята сеитба с работна ширина до 2.5 метра“ 

 

 

1. Предмет на поръчката: 

1. Предмета на настоящата процедура е: „Доставка, осъществена чрез покупка на 

1 (един) брой употребяван  агрегат към МПС - Сеялка за слята сеитба с работна ширина 

до 2.5 метра“ 

2. Изисквания към изпълнението на поръчката и качеството: 

- Изпълнителят трябва да има възможност да извърши доставката предмет на 

поръчката. 

- място на изпълнение на поръчката : ТП ДЛС „Шерба“, с.Горен чифлик,  

обл.Варна, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7 

- доставката следва да се извърши в срок : съгласно предложения от участника , 

но не повече от  30 календарни дни, считано от датата на получаване на заявката на 

Възложителя  

- доставката следва да съответства на съответните стандарти за качество. 

3.Минимални технически изисквания: Сеялка за слята сеитба с работна 

ширина до 2.5 метра, следва да е снабдена с маркири, опорни колела, сеитбени 

ботуши , бъркалка за подравняване на зърното и скоростна кутия. 

4. Краен срок на договора -  31.12.2016 г 

            5. Иисквания към доставката , предмет на поръчката     

      Товарене, транспорт, разтоварване и предаване  на доставката.  

      Изисквания към транспорта. 

      Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта на 

договорената доставка до мястото на предназначението. 

      Опаковка и обозначение 

      Избраният за изпълнител е длъжен да опакова доставката така, че да предотврати 

повреда или влошаване на състоянието й по време на транспортирането й  до крайната 

дестинация. Непредвидени и случайни разходи по транспорт и съхранение са за сметка 

на избрания за изпълнител. 

        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за 

сметка на избрания за изпълнител. 

        6. Гаранционни срокове. 

        Гаранционият срок за Сеялка за слята сеитба с работна ширина до 2.5 метра да 

е не по-малък от 1 /една/ календарна година  (12 месеца), считано  от датата на 

подписване на  приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. 

       Гаранционната поддръжка да е базирана на принципа 24 часа в денонощието/7 дни 

в седмицата/. 

        7.  Принадлежности 

        Определеният изпълнител следва да представи списък на специализираните 

инструменти и приспособления в случай, че са необходими такива за нормалната 

експлоатация и поддръжка на доставката. 

 

 

 



        8.  Предаване на доставката 

          Изпълнителят доставя, монтира, извършва настройки на системите, въвежда в 

експлотация и провежда обучение за експлотатация и техническа поддръжка на 

специалисти на Възложителя. Дейностите по доставката, въвеждането в експлоатация и 

обучението следва да се извършат съгласно техническата документация на 

Производителя. 

         След монтажа се извършват единични изпитания на сеялка за слята сеитба в 

реални работни условия.  

         9. Сеялката за слята сеитба се доставя напълно окомплектована с експлоатационна 

и сервизна техническа документация за поддръжка и експлоатация на български език 

(превод).  

          При доставката ,  избраният за изпълнител трябва да представи  следната 

техническа документация: 

      - инструкция за експлоатация и обслужване на Сеялката за слята сеитба; 

         Посочените документи трябва да се представят на хартия, при доставката на 

стоката.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


