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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа профилактика, 

подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, 

смазочни материали  , антифриз и други  консумативи,  доставени от  изпълнителя  за  

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар на ТП Държавно ловно стопанство 

„Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, 

съгласно техническа спецификация“ 

 

       1.Обект на настоящата обществена поръчка е   услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от 

ЗОП. 

       Код по CPV номенклатурата – 50000000- услуги по ремонт и поддръжка 

      Допълнителен CPV7 34913000 – различни видове резервни части ; 24951100- смазочни 

вещества 

 

 2.Общата прогнозна стойност на поръчката е 26000 лева без включен ДДС, за която 

Възложителят сключва договор и която не е задължителна за усвояване и зависи изцяло от 

нуждигте му, от които: 

2.1.За ремонт и текущо техническо обслужване в размер на 10000 лева без ДДС за 

прогнозно количество от 220 часа по 60 минути технологично сервизно време; 

2.2.За различни видове резервни части – прогнозна стойност в размер на 12 000 лева без 

ДДС; 

2.3.За смазочни материали, антифриз и други консумативи- прогнозна стойност в размер на 

4000  лева без ДДС за прогнозно количество от 200 л. експлоатационни течности. 
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       3.Място на изпълнение на поръчката , срок на договора и срок на валидност на 

предложението 
       3.1.Място на изпълнение на поръчката: В сервизната база на изпълнителя. Ако сервизната база не 

е на територията на с.Старо Оряхово, Община Долни чифлик, обл.Варна, изпълнителят осигурява за 

своя сметка придвижването на съответната селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар  до 

сервиза , с който разполага и връщането й в с.Старо Оряхово,  общ.Долни чифлик, обл.Варна или 

осигурява за своя сметка изпълнение на услугата по местонахождението им. Разноските за 

транспортиране и всички съпътстващи разходи в този случай са за сметка на изпълнителя. 

       4.2.Срок на договора- 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на сключването му 

или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя и се прекратява при настъпването на всяко 

едно от двете основания. 

       4.3.Срок на валидност на предложението- 3 месеца , считано от крайният срок за подаване на 

оферти , определен в обявлението за обществената поръчка. 

        5.Техническа спецификация на Възложителя: Настоящата техническа спецификация 

определя минималните изисквания за изпълнение на услугата по обществената поръчка. 

       Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по ремонт и техническо 

обслужване на селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар, посочени в списък към 

техническата спецификация  с резервни части , смазочни материали , антифриз и други консумативи 

осигурени от изпълнителя, а именно: 

       „Ремонт“ – отстраняване на инцидентно възникнали повреди по системите на селскостопанска и 

горска техника и прикачен инвентар , предмет на обществената поръчка и техните елементи или части, 

както и по купето , чието предвиждане не е възможно. Ремонта се извършва с труд и части предоставени 

от изпълнителя , след конкретизирането им от изпълнителя. 

      „Текущо техническо обслужване“ – подмяна при възникнала нужда на експлоатационни 

течности, масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности , фреон и други подобни , които 

са с определен експлоатационен ресурс и подлежат на подмяна , предоставени от изпълнителя. 
         Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, смазочни материали, антифриз и 

други консумативи, след изрична заявка от ТП ДЛС Шерба. 

 

      6.Изисквания при изпълнение на пъръчката 

      Служебните селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар на Възложителя, включени 

в предмета на настоящата процедура, трябва да бъдат приемани за извънгаранционна 

поддръжка с предимство след получаване на заявка от страна на Въложителя или определено 

от него лице.Изпълнението на поръчката ще се извършва след предварителна заявка за всеки 

случай, когато възникне нужда от ремонт/техническо обслужване и включва: 

      6.1.Изпълнението на всяка заявка започва от момента на предаване на съответната 

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар , предмет на настоящата обществена поръчка 

от възложителя на изпълнителя , като предаването се извършва в с.Старо Оряхово,  община 

Долни чифлик   , обл.Варна от представители на възложителя и изпълнителя. В случай, че 

сервизната база на изпълнителя не се намира на територията на с.старо Оряхово, Община Долни 

чифлик, обл.Варна, същия поема разходите за транспорта до сервиза си и възложителят не 

дължи плащане за това, като времето необходимо за транспорт се включва в срока за 

извършването на ремонта/ техническото обслужване. 

     В тридневен срок, считано от приемане на съответната селскостопанска и горска техника и 

прикачен инвентар се извършва диагностика (дефектация, определяне на повредата, определяне 

на частите и консумативите за смяна) и се определя необходимото сервизно време за ремонт и/ 

или техническо обслужване , стойността на ремонта/ техническото обслужване , както и 

необходимите части, материали и консумативи, тяхното количество и стойност. 

     6.2.След приемането на съответната селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар 

следва извършване на ремонта/ техническото обслужване , което включва следните примерно 



изброени дейности: ремонт на двигател, ходова част , спирачна система, запалителна уредба, 

кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, електроинсталация и текущо 

техническо обслужване , включващо и смяна на консумативи- масла, антифриз; 

автотенекеджийски и бояджийски услуги- при необходимост; диагностика и ремонт на 

охладително- отоплителна инсталация- при необходимост; доставка и монтаж на всички 

необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на техниката резервни части 

и смазочни материали, антифриз и др.консумативи. 

       6.3.След извършването на ремонта/ обслужването , изпълнителят предава съответината 

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар на възложителя , като предаването се 

извършва в с.Старо Оряхово,  община Долни чифлик   , обл.Варна. В случай, че сервизната база 

на изпълнителя не се намира на територията на с.Старо Оряхово Община Долни чифлик, 

обл.Варна, същият поема разходите за транспорт на селскостопанска и горска техника и прикачен 

инвентар до съответната територия на  с.Старо Оряхово,  община Долни чифлик   , обл.Варна  и 

възложителят не дължи плащане за това , като времето за транспорт се включва в срока за 

извършването на ремонта/ техническото обслужване. 

       6.4.Всички операции по ремонт и техническо обслужване трябва да се извършват в 

съответствие с препоръките на завода производител за съответната селскостопанска и горска 

техника и прикачен инвентар. Преди да бъдат вложени и калкулирани в сервизната поръчка , 

влаганите части и консумативи подлежат на одобрение от възложителя относно съотношение 

цена- качество, с оглед вида на съответната селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар, 

предмет на обществената поръчка, състоянието и рентабилността на извършвания ремонт 

относно вложения труд, части и консумативи. 

       6.5.След извършването на работата , същата се отчита от изпълнителя и се приема от 

възложителя с  подписването на протокол за свършената работа и вложените части, материали 

и консумативи. 

      6.6.В случай, че в хода на ремонта/ техническото обслужване е необходимо влагане на части 

и материали непосочени в първоначалната сервизна поръчка се изготвя допълнителна. 

     6.7.Въз основа на приемо- предавателен протокол за свършената работа и вложените части , 

изпълнителят издава фактура. 

     6.8.Изпълнителят ще извършва квалифицирано , качествено и съгласно изискванията , 

установени от производителя цялостното техническо обслужване и ремонт на селскостопанска и 

горска техника и прикачен инвентар , обект на настоящата обществена поръчка. 

      6.9.При извършването на дейностите следва да се влагат резервни части и консумативи, 

които са нови, неупотребяване и отговарят на изискванията за качество в Република България , 

с гаранция не по- малка от дадената от завода производител. При невъзможност/ 

нерентабилност да се осигурят нови резервни части , е възможно да се извърши доставка и 

монтаж на алтернативни или рециклирани такива, само след предварително съгласие на 

упълномощено от възложителя лице по изпълнението на договора. 

     6.10. Цените на влаганите резервни части, материали и консумативи, калкулирани в 

стойността на всяка фактура, не следва да са по-високи от продажните каталожни цени на 

дребно на  доставчика на изпълнителя, като при поискване от възложителя, изпълнителят следва 

да представя необходимите документи за това (предоставени на изпълнителя от съответния 

доставчик – каталог, ценова листа, стокова разписка и др.), от които да е видна каталожната 

цена на вложените части/материали/консумативи. 

         Заплащането ще се извършва след представяне на фактура и приемо- предавателен 

протокол , а при поискване на Възложителя и копие на документа за закупените от изпълнителя 

и вложени части, материали и консумативи (фактура, стокова разписка). 

Преди да бъдат вложени и калкулирани в сервизната поръчка, влаганите части и 

консумативи, следва да бъдат предлагани на възложителя за одобрение, относно съотношението 

цена-качество, с оглед вида на селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар, състоянието 



им и рентабилността на вложения труд, части и консумативи. Ако цената и качеството не 

удовлетворяват възложителя, следва да му бъдат предложени такива, каквито го 

удовлетворяват. 

      6.11.Изпълнението на всяка заявка следва да се извърши в срок до 10 (десет) работни 

дни , считано от датата на приемане на съответната селскостопанска и горска техника и прикачен 

инвентар до предаването й. При липса на резервни части /материали/ консумативи, изпълнителят 

трябва да подсигури доставката им в срок до 10 /десет/ календарни дни от приемане на 

автомобила в сервизната база. В този случай изпълнителят трябва да уведоми възложителят, 

като срока за изпълнение започва да тече от деня, следващ датата на доставка на необходимите 

части /материали/ консумативи. 

      6.12.Когато в хода на изпълнение на една сервизна поръчка възникне необходимост от 

извършване на допълнителен обем работи и/ или влагане на допълнителни резервни части и 

консумативи, неупоменати в първоначалната поръчка, изпълнителят ще представи на 

възложителя допълнителна / коригираща сервизна поръчка за утвърждаване, съдържаща вид на 

частите, материалите или консумативите, количествата и цените. 

     6.13.Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното 

сервизно технологично  време , измервано в сервизни часове от по 60 минути. 

Времето за извършване на отделните дейности по извънгаранционна поддръжка няма да 

превишава стойностите на нормативите, посочени в Наредба 24 от 08.03.2006 г. на Комисията 

за финансов надзор за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за 

застраховането и за Методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени 

на моторни превозни средства. 

     6.14.При невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повреда на съответната 

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар , предмет на обществената поръчка , 

изпълнителят ще предостави на възложителя експертна оценка за състоянието им. 

     6.15.В случай на необходимост и след направена от възложителя заявка, изпълнителят 

доставя на възложителя  резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи . 

     6.16.Гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонтни работи е минимум 6 (шест) 

месеца в условията на експлоатация , считано от датата на подписавне на протокол за приемане на 

извършените работи. 

     6.17.Гаранцията на влаганите нови и неупотребявани резервни части е равна на гаранцията , дадена 

от завода производител. 

     6.18.В посочените гаранционни срокове , изпълнителят поема за своя сметка подмяна на некачествена 

част и / или отстраняването на повреди, възникнали в резултат на некачествено изпълнение. 

     6.19.Качеството на извършената работа се доказва като след появата на несъответствието с 

необходимото качество , възложителя уведоми изпълнителя за това и му определи срок за осигуряване 

на негов  представител за съставяне на констативен протокол.В случай, че след като е уведомен , 

изпълнителят не прати свой представител за констатиране на некачественото изпълнение в определения 

от възложителя срок , в зависимост от случая, но не по- малко от 1 час, то констативния протокол се 

съставя от трима служители на възложителя и служи за безспорно доказателство за некачествено 

изпълнение. 
      6.20.Изпълнителят носи отговорност за представените му за извънгаранционна поддръжка 

автомобили. Негово задължение е да опази приетите в сервизната база селскостопанска и горска 

техника и прикачен инвентар от кражба, погиване или настъпване на други неблагоприятни 

последици и/или поражения върху тях. Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на 

добър търговец. 
6.21.Списък на селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар , предмет на настоящата 

поръчка: 

  Автомобил   Държавен Вид гориво година 

№  марка  и модел Вид контролен   



      номер   

1 БАГЕР  БХ-0.3 В 02297 Дизел 1979 

2 Беларус 1221.4 колесен трактор В 04245 Дизел 2011 

3 NEW HOLLAND TD 95 D колесен трактор В 03329 Дизел 2009 

4 ДТ 75 М верижен трактор В 00811 Дизел 2003 

5 ДТ 75 М верижен трактор В 04704 дизел 2012 

6 БОЛГАР ТК  80 колесен трактор В 02295 дизел 1990 

7 ПЛУГ 3 ТЕЛА ДТ 75     

8 ПЛУГ ТРИ ТЕЛА БОЛГАР ТК 80     

9 ДИСКОВА БРАНА 2-СЕКЦИОННА    

10 ДИСКОВА БРАНА 6-СЕКЦИОННА    

11 КОСАЧКА ПРИКАЧНА     

12 Валяк ВТ х 4.5/6    

13 

Тороразпръсквачка- 

навесна GS2- 800    

14 

Косачка – навесна 

ротационна 165см - двудискова    

15 

Сламопреса (балировачка) 

„Велгер“ 

Прикачен 

инвентар    

16 Кукурузо комбайн     

17 Тракторно ремарке РСД-4 В 02302   1986 

18 Тракторно ремарке РСД-4 В 02303  1982 

19 

Сеалка МА/AG Pecisa 6 

редова     

20 Култиватор Ехром- 3.6     

21 

Култиватор Altaoglu- 7 

секции     

22 

Пръскачка щангова 

Parlayan- 1000 л     

23 сеялка 6-редова    

    Възложителят си запазва правото да допълва и/или изменя списъка със 

селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар, собственост на поделението при 

настъпване на обстоятелства, които не са му били известни към момента на възлагане на 

обществената поръчка или при необходимост от бракуване на някое от горепосочените 
селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар. 

Изготвил:.......... Подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД 



.......... 

/инж..Слави Златинов/ 

Зам.директор 

 


