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УТВЪРДИЛ:
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Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.
на директора на ТП ДЛС Шерба
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За участие в процедура чрез събиране на оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП

С предмет: „Доставка на 1 (един) брой употребявана специализирана
селскостопанска машина сламопреса за нуждите на ТП ДЛС Шерба, съгласно
техническа спецификация"
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Пределна прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – 20 000 лв. (двадесет
хиляди лева ) без вкл. ДДС, която включва всички разходи, свързани с доставка,
монтаж, извършване настройки на системите, въвеждане в експлотация и провеждане
обучение за експлотатация и техническа поддръжка на специалисти на Възложителя.
СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срок на договора

Договора влиза в сила от датата на неговото подписване . Срокът на Договора
изтича след доставката и приемането на сламопресата
Срок на доставка- Доставката на употребявана сламопреса следва да бъде
осъществена в срок до тридесет календарни дни , считано от датата на заявка, от страна
на възложителя.
Място на изпълнение:
- ТП ДЛС Шерба , с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Шерба №7, ремонтна
работилница.
Срок на валидност на предложението – 2 месеца, считано от крайната дата за
депозиране на оферти.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническа спецификация на доставката:

Размер на канала на балата : 0,36х0,48 м
Дължина на балата , безстепенно регулиране 0,50-1,20 м
Връзване :сезал 400 м/кг
Тегло на балата 10-30 кг
Обем на кутията за сезал : 4 топа
Карданно задвижване 540 обор./мин.
Ширана на подбирача : 1,73 м
Тегло на машината : 1460 кг.
Дължина на машината при транспорт 4,65 м
Ширина на машината : 2,52 м
Височина без исхвърлящо устройство : 1,70м
Колея 2,30 м
Автоматична чопова защита
Брояч за бали
Теглично окчаване
Удари на буталото :100/мин.
Изхвърлящо устройство

Иисквания към доставката , предмет на поръчката
Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта и
разтоварването на договорената доставка до мястото на предназначението.
Предаване на доставката
Изпълнителят доставя франко мястото на доставка, 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 сламопресата в реални
работни условия.
Сламопресата се доставя напълно окомплектована с експлоатационна и сервизна
техническа документация за поддръжка и експлоатация на български език (превод) ,
както и специализирани инструменти и приспособления в случай, че са необходими
такива за нормалната експлоатация и поддръжка.
Забележка: Посочените документи трябва да се представят на хартия, при
доставката на стоката.
Доставката и предаването/получаването на сламопресата се удостоверява с
подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол от страните
или техни упълномощени представители
Начин на плащане:
Плащанията по договора ще се извършва по банков път, по банкова сметка на
Изпълнителя в срок до 30 календарни дни след извършване на доставката. Заплащането на

доставката се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането й (приемопредавателен протокол за доставка), подписан от оправомощени представители на
Страните, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и
всички необходими законови реквизити.
Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата документация
проект на договор.

