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 Техническа спецификация
във връзка с възлагане изпълнението на дейностите по: „Доставка на масла за МПС,

гориво-смазочни материали и спирачна течност на  МПС, за нуждите на ТП „ДГС
Шумен” през 2017г. по реда на чл.187-189 от ЗОП , до одобреният максимален финансов
ресурс от ЦУ на „СИДП” ДП-Шумен, както следва:

І.ВИД НА ДОСТАВКИТЕ – доставка на масла  за смазване на двигател, скоростна
кутия и др.части на автомобилите, антифриз и зимна течност за чистачки за автомобили,
антифриз за отоплителна инсталация на твърдо гориво и др. В Приложение №1 към
настоящата документация са описани вида и прогнозното количество на маслата и др.стоки.

ІІ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

II.1.Кандидатите следва да разполагат с необходимата техническа и кадрова
обезпеченост за извършване на посочените.

Забележка: Информация за техническата и кадрова обезпеченост на
кандидатите задължително се описва в „Техническо предложение за изпълнение на
поръката”. Кандидатите, които не представят гореизисканата информация се
отстраняват от последващо участие в настоящата процедура по реда на ЗОП.

ІІ.2.Кандидатите трябва да представят търговски гаранции за качеството на всяка
една от доставените стоки-поотделно, които не следва да бъдат по-кратки от половин година
вкл. За целите на настоящата процедура, рекламации за дефектирала стока в срок на
търговска гаранция се приемат до 24 часа от уведомяването, а замяната на дефектиралата
стока се извършва до 7 /седем/ работни дни, считано от датата на уведомяването.

Забележка: Гаранция за качеството на всяка една от предлаганите стоки се
описва в „Техническо предложение за изпълнение на поръката”. Кандидатите, които
не представят гореизисканата информация или представят гаранция, която е по-
кратка от половин година, се отстраняват от последващо участие в настоящата
процедура по реда на ЗОП.

ІІ.3.Срок за изпълнение на доставките– срока за доставка не може да бъде по-дълъг
от 5/пет/ работни дни, считано от момента на получаване на заявката. В представяните
„Технически предложения за изпълнение на поръчката” участниците задължително
предлагат срокове за доставка – между 1/един/ и 5/пет/ работни дни, считано от момента на
заявката. В същите оферти, участниците описват телефон (мобилен и/или стационарен) и
електронен адрес (e-mail) на който Възложителя да подава своите заявки.

Забележка: Участници, които не изпълнят горепосочените изисквания на
Възложителя се отстраняват от последващо участие в процедурата.

IІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ



III.1.След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за
усвояване на пълният обем на описаните доставки (по видове и прогнозни количества) в
приложение №1 ;

III.2.При необходимост, Възложителя може да заяви доставка на допълнителни
количества стоки от описаните в приложение №1, по единичните им цени (в лева без
ДДС)-посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта.

III.3.При необходимост Възложителя може да поръчва и други подобни стоки , извън
посочените в приложение №1, намалени с предложеният процент (%) търговска
отстъпка от цените на стоките в търговската мрежа на участника, при следното
допълнително условие: предложеният % търговска отстъпка запазва своята валидност
до приключване срока на договора за доставка.

III.4. Всички допълнителни разходи по извършване на доставките са за сметка и се
извършват от кандидата-определен за изпълнител.

III.5. Срок на валидност на офертата-минимум 2 /два/ месеца от крайния срок за
подаване на офертата.

III.6. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес или по
телефона.

III.7. Кандидатите не трябва да подават своите ценови оферти на стойност, която да
надвишава определеният прогнозен максимален финансов ресурс за изпълнение на
доставките. Сумите в ценовите оферти се посочват в лева без ДДС.

Забележка: Участници, които не изпълнят горепосочените изисквания на
Възложителя се отстраняват от последващо участие в процедурата.

III.8.Методика за оценка на офертите – „Най-ниска предлагана обща крайна цена”
за изпълнение на прогнозното количество на стоките.

III.9.Възложителя ще извършва поръчки на стойност 2500.00 (словом: две хиляди и
петстотин лева) без ДДС одобреният максимален финансов ресурс от ЦУ на „СИДП”ДП-
Шумен.

Дата: ……………………г.          Изготвил: ……………………………
гр.Шумен           (………………………………………………………..)
                                                                                                                    (име, фамилия и подпис)


