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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ПО РЕДА НА ЗОП
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове строителни
материали, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през
2016 год.”
1. Спецификация на прогнозните видове строителни материали, необходими за нуждите
на на ТП „ ДЛС Шерба
Пореден номер и вид на артикула
мярка
1. OS В 2.44/1,22 м
1бр.
2. Арматурна скара №6 4/2.20
1бр.
3. Арматурно желязо ф 12
1 бр. - 6 м
4. Арматурно желязо ф 8
1 бр. - 6 м
5. Бардулин
1 м2
6. Бодлива тел /21 кг - 210 м/ /25 кг – 250 м/
1 топ
7. Вата 50 мм
1топ-18м2
8. Гвоздеи за ондулин
1 бр.
9. Гипс
1 бр. - 2 кг
10. Гипскартон 12.5 мм 2.60/1.20 м
1 лист
11. Гипскартон влагоустойчив 12.5 мм 2/1.20
1 лист
12. Гипсова шпакловка 15 кг
1 бр.
13. Гранитогрес 1,42 м2/кашон 45/45 беж. - 7 бр. в кашон
1 м2
14. Гранитогрес студоустойчив 33.3x33.3 1.66 м2/кашон бр/кашон 1 м2
15. Изолация подова 2 мм
1м
16. Изолация подова 3 мм
1м
17. Итонг 60/25/10
1бр.
18. Итонг 60/25/20
1бр.
19. Капак за ондулин
1бр.

20. Капак
за
пясъчно-полимерни керемиди среден
21. Керемиди пясъчно-полимерни 400 бр/палет; тип Вълна 9
бр/м2; тип Класик 9.5 бр/м2
22. Лепило за гипскартон
23. Маестро НД 101 шпакловка е фибри
24. Маестро СА101 /СИВА Ш-КА/
25. Маестро СК200 /БЯЛА Ц. Ш-КА/
26. Оградна мрежа
27. Оградна мрежа око 5/5
28. Ондулин червен
29. Пясък
30. Тел 1.2
31. Тръби PVC ф 110
32. Тръби PVC ф 50 КДН
33. Цимент бял
34. Цимент сив
35. Чакъл
36. Черна хартия обикновена /найлон/
37. ЛАТЕКС 5 КГ
38. ЛАТЕКС ЦВETEH 5 КГ
39. МЕФИСТО5 КГ
40.ГВОЗДЕИ 1.8-4 СМ
41. ГВОЗДЕИ 2,5x25 0.250 КГ
42. ГВОЗДЕИ 5-20 СМ
43. БОЯ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ 1 Л
44. ББА
45. АЛКИДНА БОЯ
46. ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 20/30
47. ФАСАГЕН 5 КГ
48. Теракот 34X34
49. Теракот 33.3X33.3
50. Чакъл ФР. 4/20

1бр.
1бр.
1 бр. - 25 кг
1 бр. - 25 кг
1 бр. – 25 кг
1 бр. – 25 кг
1 кг
1 топ
1 лист
тон
1 кг
1 бр. - 4 м
1 бр. – 4 м
1 бр. - 25 кг
1 бр. - 50 кг
тон
20 м2
бр
бр
бр
кг
кг
кг
бр
бр
бр
бр
бр
Кв.м.
Кв.м.
тон

ВАЖНО!!!
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

Посочените доставки по вид са прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка
след сключване на договор ;

Предложената единична цена следва да включва всички разходи на изпълнителя,
свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката им франко
обекта на възложителя :с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7.

Доставките по видове артикули и необходимите количества ще се изпълняват
по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера
на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката.
Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно
Ценовото предложение на участника , като същите са фиксирани и не подлежат на
завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от
възложителя финансов ресурс.
Възложителят си запазва правото, в случай, че след провеждане на процедурата
възникне необходимост от доставка на строителни мателиали извън примерно
посочените в техническата спецификация и в рамките на предвидения прогнозен
ресурс да възложи доставката им , като плащането се извършва по действащи към
датата на доставка цени , намалени с предложения процент отстъпка от Изпълнителя в
ценовото му предложение .
Условия за плащане: Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път,
по посочена от изпълнителя банкова сметка в 10 /десет/ дневен срок след издаване на
данъчна фактура Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен приемопредавателен протокол за извършената доставка.
За извършените доставки, изпълнителят издава фактура, в която се вписват
номер на договор, вид , количество и стойност на извършените доставки на строителни
материали по единични продажни цени, съгласно ценовото предложение , а за
строителни материали, които не са включени в него- от единичната продажна цена в
търговския обект на Изпълнителя, намалена с предложен процент търговска отстъпка.
Прогнозна обща стойност на поръчката в размер на 10000 /десет хиляди/ лева
без ДДС.
Срок на валидност на офертата- 90 /деветдесет/ календарни дни включително,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
Краен срок на договора- 31.12.2016г
Срок за доставка- съгласно предложения в техническото предложение на
участника, но не по- дълъг от три календарни дни.
Рекламации по отношение на количеството и качеството на доставките се правят
в 14-дневен срок от момента на получаването им, за което се съставя констативен
протокол.

Изготвил: /п/ ...................
/..............заличено - домакин при ТП ДЛС Шерба/
Дата на предаване на Възложителя: 05.04.20166г

