
РЕ ПУБ ЛИ К А БЪ ЛГ АР ИЯ
МИ Н И СТ Е Р СТ ВО  Н А З Е МЕ Д Е Л И Е Т О И  ХР АН И Т Е

„СЕВЕ РОИЗ ТОЧНО ДЪ РЖАВНО ПРЕДП РИЯТИЕ ”  ДП Ш УМ ЕН
ТП  „Д Ъ Р Ж АВ Н О  ГО Р СКО  С ТО П А Н С ТВ О   Ш У М Е Н”

Техническа спецификация
за доставка на боя, разредители, спрей и други

при одобрен максимален финансов ресурс до 4000,00 лв. без включено ДДС

във връзка с откриването на процедура за определяне на изпълнител чрез събиране на
оферти с обява по ЗОП, а именно: „Доставка чрез покупка, на боя, креда и спрей за
маркиране на дървесина за нуждите на ТП „ДГС Шумен за 2017г. по реда на чл.187-189
от ЗОП“ за слените количества:

Наименование на артикулите Мярка Прогнозни количества1

в бройки
Бои спрей

Спрей - боя , минимални изисквания към
количеството – разфасовка от 400 ml.

флакон
разфасовка

от 400
400 бр. разфасовки

Алкидна боя

Алкидна боя - за дърво, метал, минимални
изисквания към количеството - разфасовка
от 0, 650 литра

метална
кутия

разфасовка
от

400бр. разфасовки

Креди за обозначаване

Маркираща креда за суха и влажна
дървесина ––  дължина 12 см.опаковка

опаковка
от  12 броя

в
опаковката

30бр. опаковки

1 Посочените количества са прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка след сключване на договор с
избрания за изпълнител участник;
2 Цветовете на горепосочените продукти – бои спрей, алкидна боя и маркираща креда ще бъдат избрани
допълнително от Възложителя и упоменати в заявлението за доставката на определените количества, като
Възложителя е задължен да осигури  богата цветова от посочените продукти.

I.Задължителни изисквания:
1.Кандидатите следва да спазват посочените от Възложителя минимални изисквания

към количеството на един брой от артикулите, а именно: за спрей-боя – 400мл., алкидна боя
– 0,650 литър, креда опаковка – 12 броя.

Забележка: При неспазване на горепосоченото изискване, участниците се
отстраняват от последващо участие в процедурата за избор на изпълнител.

2.Срок за изпълнение на всяка една от доставките – до 2 (два) работни дни, считано
от момента на получената заявка от Възложителя. Сроковете се посочват в цели работни
дни (един или два работни дни).



Забележка: Участници в процедурата, които представят срокове за изпълнение
на всяка една от доставките, по-дълги от 2/два/ работни се отстраняват от последващо
участие в процедурата за избор на изпълнител.

II.Допълнителни изисквания:
1.Продуктите следва да са устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия

на околната среда, във връзка с необходимостта от използването им при извършване на
текущите горско-стопански дейности.

2.Продуктите следва да бъдат дълготрайни (да оставят видими следи след
нанасянето им по дървесината, най-малко един месец след това).

3.В допълнение, кандидатите може да представят декларации, сертификати за
качество или други документи доказващи дълготрайността и устойчивостта на посочените
продукти.

ІІІ.Класиране на кандидатите-крайното класиране на кандидатите се извършва на основание
на предложената от същите ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ  -  В
ЛЕВА, БЕЗ ВКЛЮЧЕНО ДДС. На първо място се класира кандидатът предложил най-ниска
обща крайна цена.

Дата:…………………г.           Изготвил:…………………
Гр.Шумен (………………………………………..)

(име, фамилия, подпис)


