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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа 

спецификация“  

 

       1. Обект на настоящата обществена поръчка е   доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. 

Код по CPV номенклатурата : 34350000- външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация 

       Финансиране: от стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба 

    Прогнозната  стойност на поръчката е в размер на 12000,00 лева без включен ДДС , в това число „Опция за доставки на външни 

автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ в размер до 2000,00 лева без ДДС. 

 

2.Прогнозната стойност на обществената поръчка  включва всички плащания към бъдещия изпълнител, включително предвидената опция, 

посочена изрично в документацията по обществената поръчка. 
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   Възложителят си запазва правото на „опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в 

техническата спецификация“ към настоящата обществена поръчка в размер до 2000,00 лева без ДДС от прогнозната стойност на поръчката. 

      „Опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ възниква при 

необходимост от закупуване на външни автомобилни гуми за служебни МПС, които не са предвидени в техническата спецификация на 

възложителя.  Условията за упражняване на опцията се посочват в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Възложителят 

може да реализира правото си на „опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата 

спецификация“ в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. 

„Опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ се реализира, чрез 

сключването, между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение /анекс/ към договора за възлагане на обществена поръчка, на 

основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  В този случай и при възникване на необходимост , Възложителят си запазва правото да закупи външни 

автомобилни гуми за служебни МПС извън техническата спецификация на база обявената в търговските обекти на изпълнителя цена в лева без 

ДДС за съответния артикул, намалена с обявения от изпълнителя в ценовото му предложение процент отстъпка , на стойност до 2000,00  от 

прогнозния ресурс за доставка на външни автомобилни гуми за служебни МПС. 

Забележка: Предлаганият процент отстъпка на артикулите следва да се посочи като цяло положително число и остава непроменен за целия 

период на договора. 

 
Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническата спецификация количества и не носи отговорност пред 

изпълнителя за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изцяло изпълнен.  

      3. Място на изпълнение на поръчката , срок на договора , срок на доставка и срок на валидност на предложението 

        3.1.Място на изпълнение на доставката: ТП ДЛС Шерба,  с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав  №8 

       3.2.Срок на договора- 31.12.2020г 

       3.3.Срок на валидност на предложението- 90 календарни дни , считано от крайният срок за подаване на оферти , определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

       3.4. Срок за доставка по всяка отделна заявка на възложителя- до 7 (седем) календарни дни, след заявка на Възложителя 

        4.    Предметът на обществената поръчка включва  доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества външни 

автомобилни гуми за служебни МПС, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДЛС Шерба" за 2020 година, както следва:  

 

 

 



№ 
Марка  и 

модел 
Размер 

Мярка  

брой 

Сезонност 
Изисквания  към 

характеристиките които следва 

да покриват предлаганите гуми 

съгласно  Европейски 

регламент за етикирането  

 (Регламент ЕО №1222/2009) 

Визуализация 

летни зимни 

1 2 3 4 5,1 5.2. 6. 7 

1 
Лада 

Нива 

175/80 /R 16 

Модел на шарка 

ВЛИ-5 

Теглови индекс 88 

Скоростен индекс Q 

или еквивалент 

12бр. х 12бр 

1.Горивна ефективност-  F 

2.Сцепление на мокро-  S 

3. Външен шум –  74 db 

 

2 
Лада 

Нива 

185/ 75 /R 16 

Скоростен индекс Т 

или еквивалент 

8 бр 
SUV 

8бр 
x 

1.Горивна ефективност- G 

2.Сцепление на мокро- C 

3.Външен шум –  74 db 

 



3. Лексус 

245/40-R18 Теглови 

индекс 97 

скоростен индекс V 

или еквивалент 

4 бр. 

 
х 4бр 

1.Горивна ефективност- Е 

2.Сцепление на мокро- B 

3.Външен шум –  71db  

 

4. 
Тойота 

Хайлукс 

205/80 R16 XL 

Товарен индекс 104 

Скоростен индекс Q 

или еквивалент 

12 бр. 

 

 

офроуд 

МТ кал и 

сняг 

х 

1.Горивна ефективност -F 

2.Сцепление на мокро -E 

3.Външен шум -78db 

 

5. 
Тойота 

Хайлукс 

205/80 R16  

Товарен индекс 110 

Скоростен индекс T 

или еквивалент 

4 бр. 

 

 

SUV  

4 бр. 
х 

1.Горивна ефективност -C 

2.Сцепление на мокро- A 

3.Външен шум -70db 

 



6. 
Тойота 

Хайлукс 

265/65 R17  

Товарен индекс 116 

Скоростен индекс H 

или еквивалент 

4 бр. 

 

 

x 

офроуд 

SUV 

4 бр. 

1.Горивна ефективност -B 

2.Сцепление на мокро -A 

3.Външен шум -71db 

 

7. 
Тойота 

Хайлукс 

31/10.5 R15  

Товарен индекс 109 

Скоростен индекс Q 

или еквивалент 

4 бр. 

 

 

офроуд 

МТ кал и 

сняг 

х 

1.Горивна ефективност -F 

2.Сцепление на мокро -E 

3.Външен шум -78db 

 

8. Мултиван 

235/55/R 17 

Товарен индекс 103 

Скоростен индекс Y 

или еквивалент 

4бр. 4 бр х 

1.Горивна ефективност-  C   

2.Сцепление на мокро-  A 

3.Външен шум -72 db 

 



9. ГАЗ 66 12.00 R18 4бр.    

 

10. Щаер 9.00 R20 4бр.    

 

В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство, следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на възложителя стоки, тяхното 

качество, работни и функционални качества. Участниците могат да предлагат еквивалентни на посочените стоки, със същите или по-добри работни 

характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в спецификацията.  

       В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществените 

работни характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от възложителя, от която таблица да е видна 

тяхната еквивалентност, или превъзходството на предлаганите от участника 
 

        5.Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на поръчката:              

         Стоките , предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи, които ги съпътстват според вида й  и относимите към нея 

нормативни разпоредби , като например – указание/упътване за употреба, технически паспорт /описание , и т.н. 

 

      6. 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 и разтоварването 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. 

        Доставяните  нови гуми, следва да съответстват на стандартите за качество, БДС или еквивалент. 

        Доставяните гуми следва да бъдат с година на производство 2019 и/или 2020 год. 

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

/инж.Слави Златинов/ 

 


