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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
  

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 

 
І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Териториално поделение “Държавно ловно стопанство Балчик “, със 

седалище и адрес на управление : гр.Балчик, обл. Добрич, ул. „Черно море“ № 9, лице за контакти – 

инж. Ганчо Ников на длъжност зам. Директор при ТП ДЛС Балчик. 

 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „Периодична доставка чрез покупка 

по заявка на прогнозни количества работно облекло за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” “ 
 

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: доставка на работно облекло и обувки по артикул и 

прогнозни количества, както следва: 

№ Артикул  мярка Прогнозно 

количество 

1 Летен работен костюм -куртка и панталон, в права кройка, състав: 100% 

памук, 240г/кв.м.; цвят  - зелен 

комплект 20 

2 Летен ловен костюм – яке с подвижна качулка и свалящи се ръкави и 

панталон от хидрофобиран 100% памук, десен:  реалистичен горски 

камуфлаж 

комплект 5 

3 Зимен студозащитен костюм – шуба и полугащеризон в права кройка, 

състав: памук/полиестер; цвят  - зелен; 

комплект 10 

4 Зимен студозащитен ловен костюм – шуба и полугащеризон от безшумна 

водоустойчива материя с топла подплата, десен: реалистичен горски 

камуфлаж 

комплект 5 

5 Дамска туника с къс ръкав и прав панталон, състав памук/полиестер, цвят 

бял; 

комплект 
3 

6 Дамска туника с дълъг ръкав и прав панталон, състав памук/полиестер, 

цвят бял; 

комплект 
3 

7 Дамска туника с къс ръкав и прав панталон, състав памук/ полиестер, цвят 

тъмно зелен; 

комплект 
1 

8 Дамска туника с дълъг ръкав и прав панталон, състав памук/ полиестер, 

цвят тъмно зелен; 

комплект 
1 

9 Дамски елек- грейка, 100% промазан плат, цвят зелен бр. 3 

108 Дамски елек- грейка, 100% промазан плат, цвят бял бр. 3 
11 Мъжки работни обувки, половинки естествена кожа с метално бомбе, 

летни 

чифт 
20 

12 Мъжки работни обувки, половинки от естествена кожа с метално бомбе, 

зимни 

чифт 
13 

13 Дамски работни обувки, половинки от естествена кожа с метално бомбе, 

летни 

чифт 
5 

14 Дамски работни обувки, половинки от естествена кожа с метално бомбе, 

зимни 

чифт 
1 

15 Дамско медицинско сабо, горна част от естествена кожа, с полиуретаново 

покритие, стелка - цепена естествена кожа, двуслойно полиуретаново 

ходило; цвят бял; 

 

чифт 3 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Минимални изисквания към предмета на доставка: Всички стоки, предмет на 

доставката трябва да са фабрично нови, неупотребявани, без производствени дефекти, в запечатана 

опаковка с етикет на български език, включващ състава на материята и производителя. 

2. Изисквания при изпълнение на поръчката: 



2.1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите 

му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер на 3000.00лв.( три 

хиляди лева) без вкл. ДДС. Обявените количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна 

по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на 

финансовия ресурс. 

2.2. Заявката ще се извършва на посочен от Изпълнителя телефон или по електронен път по 

реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, 

за да се смята, че е получено от адресата. 

2.3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за 

вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени 

съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя 

2.4. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и 

количество с приемо - предавателен протокол(стокова разписка или еквивалентен документ). За дата 

на доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол (стокова разписка или 

еквивалентен документ) от Възложителя. 

3. МЯСТО НА ДОСТАВКА: административна сграда на Възложителя, находяща се на 

адрес: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9, общ. Балчик, обл. Добрич; 

 

4. СРОКОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Срок за доставка-  не повече от 7 (седем) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

2. Краен срок на договора – 30.04.2020г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 

3000.00лв.( три хиляди лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от 

посочените две основания.  

3. Срок за рекламации при несъответствие на доставените стоки  не по-малко от 7(седем) 

календарни дни, считано от дата на всяка доставка. 

4. Срок за рекламации на дефектирала стока ( отнася се само обувки)– не по-малко от 

30(тридесет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. 

5. Срок за подмяна на рекламирана стока – не повече от 7(седем) календарни дни, считано 

от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по 

реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

Забележка: участник посочил срок за доставка, за рекламации при несъответствие на 

доставените стоки  или дефектирала стока  и за подмяна на рекламирана стока, които не са 

съобразени с поставените  от Възложителя срокове се отстранява от участие в настоящата 

процедура 
 

5. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:  

5.1. Прогнозна обща стойност за изпълнение на обекта на поръчката е в размер на 3000.00лв.( 

три хиляди лева) без вкл. ДДС а с начислен ДДС в размер на 3600.00лв( три хиляди и шестстотин 

лева)  франко място на доставката, за която сума се сключва договор.  

5.2. Посочената стойност е прогнозна, не е задължителна за усвояване в пълен обем от 

Възложителя, като в нея са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други 

съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката 
административна сграда на Възложителя, находяща се на адрес: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9, общ. 

Балчик, обл. Добрич.. 

5.3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за 

вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени 

съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя.  

5.4. Условия и начин на плащане: Плащането ще се извършва съгласно условията на 

проекто-договора по банков път в 15 (петнадесет) дневен срок след издаване на фактура. Фактура се 

издава след съставяне и подписване от страните на двустранен- приемо-предавателен протокол 

(стокова разписка или еквивалентен документ) за извършената доставка. 

6. Условия и начин на финансиране –Финансиране от стопанската дейност на 

стопанството. 

 

 

Изготвил:  / п/   чл.59 от ЗЗЛД                                                       Утвърдил: :  /п/  чл.59 от ЗЗЛД    

Зам.-директор  при ТП „ ДЛС Балчик”                                                   Директор ТП ”ДЛС Балчик” 

( инж. Радослав Радев)                                                                               (инж. Калинка Тодорова) 


