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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка, чрез покупка на прогнозни количества
бои, разредители, спрей и други необходими
материали за осъществяването на стопанската
дейност на ТП ДГС „Суворово” през 2017 г”
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С
ПРЕДМЕТ:
„Доставка, чрез покупка на прогнозни количества бои, разредители,
спрей и други необходими материали за осъществяването на
стопанската дейност на ТП ДГС „Суворово” през 2017 г”

1.Обща информация
1.1.Възложител - ТП ДГС СУВОРОВО
1.2.Съществуващо положение:
ДГС Суворово е ползвател на външни доставки, по повод обикновената
работа на стопанството, при условията на проведена обществена поръчка до
настоящия момент, по повод осъществяване на необходимите доставки на
материали за маркирането на съответния лесосечен фонд и други горско –
стопански дейности.

2.Предмет на поръчката и изисквания на Възложителя към доставките:
2.1.Предметът на настоящата поръчка е: „Доставка, чрез покупка на
прогнозни количества бои, разредители, спрей и други необходими
материали за осъществяването на стопанската дейност на ТП ДГС
„Суворово” през 2017 г”.
2.2. Изисквания на Възложителя към доставките:
Изпълнителят при осъществяване предмета на поръчката следва да спазва
Българските държавни стандарти /БДС EN 1871:2004, БДС EN ISO 2811-1, БДС
EN ISO 3251, БДС EN ISO 29117/, с които се въвеждат хармонизирани
европейски стандарти, признати национални технически спецификации
/национални стандарти/, български технически одобрени такива или
еквивалентни, съгласно нормативен акт във връзка с изискването за качество
на предоставените стоки.
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Доставяните бои и спрейове следва да бъдат устойчиви на
неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, във връзка
с необходимостта им за извършването на маркирация за лесосечен фонд
2018год. и други горско – стопански дейности.
Продуктите следва да бъдат дълготрайни и да оставят видими следи,
след нанасянето им по дървесина или метал, най – малко две години след
това. Гаранционният срок на съхранение на боите и спрейовете да е
минимум една година от датата на производство.
Участниците следва да спазват посочените от Възложителя
минимални изисквания към мярката (литър/см) разфасовка на един брой
от артикулите, а именно: за спрей - боя – универсална 400 мл./флакон, за
спрей - боя – специализиран 500 мл./флакон, алкидна блажна боя – 0,750
мл./метална кутия, креда 12 см./кутия – 12 броя, разредител за алкидна боя
1 000 мл./флакон и четка за маркиране от 4 до 8.5 см. широчина.
Забележка: При неспазване на горепосоченото изискване,
участниците се отстраняват от участие в поръчката за избор на
изпълнител.
3. Цел и очаквани резултати
3.1. Цел
Конкретната цел на доставката е да се осигурят необходимите видове бои,
разредители, пособия и артикули във връзка с маркирането на лесосечен фонд
2018год. и извършването на други горско – стопански дейности от служителите
на ТП ДГС Суворово при или по повод изпълнение на служебните им
задължения.
3.2. Резултати
Адекватна техническа обезпеченост на служителите на ТП ДГС Суворово
при осъществяване на маркирацията през 2017год. за 2018год. и други горско –
стопански дейности, чрез осъществяването на своевременни доставки на
необходимите им стоки и материали.
4.Описание на стоките:
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№
по
ред

1.

Мярка
(литър/см)
Наименование на артикулите и
спецификации

в бройки

Боя спрей - универсален
Спрей – боя, подходящ за всякакви
повърхности, устойчив на атмосферни
влияния, лесно нанасяне върху влажна
повърхност и при директно слънчево
греене, оптимално покритие, безвреден
за околната среда.
Дълготрайност на цвета минимум 2 г.

2.

разфасовка Прогнозни количества

400
мл./флакон

85

500
мл./флакон

400

Спрей боя - специализиран
Спрей – боя, подходящ за маркиране на
стояща и лежаща дървесина, да може
да се пръска на 360° / с дъното нагоре/,
устойчив на атмосферни влияния до 20 градуса, лесно нанасяне върху
влажна повърхност и при директно
слънчево греене, оптимално покритие,
безвреден за околната среда. Да не
съдържа толуол, кадмий, олово и други
тежки метали.
Светло отразителен наситен цвят за
маркиране и за работа с харвестър.
Дълготрайност на цвета минимум 2 г.

3.

Алкидна боя
Алкидна блажна боя - за всякакви
повърхности,
осигуряваща
лесно
нанасяне, нисък разход при ползване,
трайно покритие и устойчивост на
атмосферни влияния.

4.

750 мл./
метална
кутия

100

12 см./кутия

5

Креди за обозначаване
Маркираща креда за суха и влажна
дървесина.
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Разредител за алкидна боя

1 000
мл./флакон

20

Четка за маркиране с качество
среден клас

от 5 до 8.5
см. широчина
на бр.

40

5.
6.

5. Място на изпълнение на доставката – гр.Суворово, общ.Суворово, обл.
Варна, бул.”Възраждане” №38, административната сграда на стопанството.
6. Срокове на изпълнение на обществената поръчка:
Срок на изпълнение на доставката – от дата на сключване на договора до
31.12.2017год.
7. Пределната стойност за изпълнение на доставката е в размер на 5000,00
лв. /пет хиляди лева/ без вкл. ДДС за период до 31.12.2017год.
8. Критерий за оценка на предложенията – предложена най-ниска цена за
изпълнение на цялата доставка. Цената на предложението трябва да е без ДДС,
да се определи на базата на приложения към документацията образец на ценово
предложение, като цените в предложението на кандидата да включват всички
разходи на Изпълнителя по изпълнението на доставката до краен получател.
9. Изиксвания на Възложителя за изпълнение на поръчката по
отношение на участниците:
В обявената обществена поръчка могат да участват всички местни и
чуждестранни юридически лица или техни обединения, които отговарят на
изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия, посочени в
тази документация и са депозирали оферта, съгласно условията,
регламентирани в нея.
10. Условия и начин на финансиране:
Финансирането на поръчката ще бъде от стопанската дейност на
стопанството. Стойността на доставката се заплаща в левове по банков
път с платежно нареждане, в 10 дневен срок след издаване на фактура от
страна на изпълнителя.
11. Всяка оферта следва да съдържа:
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11.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал попълнено, подписано и подпечатано /Приложение №1/; Варианти на
предложения в офертата не се приемат.
11.2. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал /Приложение № 2/.
11.3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 5 и 7 ЗОП, съгласно 97, ал.5 ППЗОП/Приложение № 3/.
12.Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 30
(тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на
офертите.
13.Място и срок за получаване на офертите - административната сграда на
ТП ДГС Суворово, находяща се на
адрес: гр.Суворово, обл.Варна,
бул."Възраждане" №38 до крайният срок, посочен в обявата.
14.Отварянето на офертите ще се извърши на датата и часа, посочени в
обявата, в заседателната зала на ТП ДГС Суворово, находяща се на адрес:
гр.Суворово, обл.Варна, бул."Възраждане" №38.
Настоящата поръчка се възлага на основание делегиране на правомощия при
условията на чл.7 от ЗОП, съгласно Заповед №356/29.11.2016г. на Директора на
СИДП ДП – Шумен.
Свободен и неограничен безплатен достъп до документацията за участие се
предоставя на всички заинтересовани, на интернет адреса на Възложителя,
посочен в обявата, подраздел "Адрес на профил на купувача".
Лице за контакт: инж.Злати Димов – зам. директор при ТП „ ДГС
Суворово”, тел. 0889233196.
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Проект на договор

ДОГОВОР
за обществена поръчка за доставка на стоки
№………../……………..
Днес, ………..2017 год. в гр.Суворово, след проведена обществена поръчка за възлагане на
доставка, чрез събиране на оферти с обява и на основание чл. 194 от ЗОП, между страните:
1.
………………………. със седалище и адрес на управление:
…………………………………. ЕИК ………………….., представлявано от
………………………………. - Управител, наричан по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ"
и
2.ТП ДГС Суворово, с адрес: гр.Суворово, бул. "Възраждане" № 38, ЕИК 201617412,
представлявано от инж. Радостин Желязов - Директор и Бонка Димитрова -главен счетоводител,
наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", се сключи настоящия ДОГОВОР за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предмет на настоящия договор са „Доставка, чрез покупка на прогнозни количества
бои, разредители, спрей и други необходими материали за осъществяването на
стопанската дейност на ТП ДГС „Суворово” през 2017 г”, по видове и количества
съобразно потребностите на Възложителя и по единични цени, посочени в Ценовото
предложение на Изпълнителя.
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодична
доставка на бои, разредители, спрей и други необходими материали за нуждите на ТП
“ДГС Суворово“ в административната сграда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Номенклатура
по единични цени посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя, която е неразделна
част от договора.
1.2 Възложителят прави заявки за доставка на бои, разредители, спрей и други необходими
материали периодично и в количество според необходимостта от тях, при което
Възложителят не се ангажира с цялостната поръчка на посочените прогнозни количества.
2.Всяка периодична доставка, за срока на действие на договора се изпълнява в срок до 2 /два/
работни дни от получаване на заявката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя материалите със собствен
транспорт или куриер и за собствена сметка.
3.При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените материали до 10 календарни дни, след изпълнение на
доставката и представяне на фактура, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Максималната ОБЩА стойност на договора, възлиза на не повече от ………………..лв.
без ДДС, а единичните цени на отделните артикули ще бъдат заплащани, съгласно същите,
посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.
1.1. Цената по т.1 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на
поръчката.
1.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на
промяна.
2. Плащането се извършва в срок до 10/десет/ календарни дни след представяне на фактура
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка извършена доставка след заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да
осъществява контрол на изпълнението, без с това да пречи на самостоятелността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора във всеки един момент от
изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако изплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените до момента на прекратяване на договора доставки.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плаща доставеното в срок и по начина, уговорени в
настоящия договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за цялостно усвояване на посочените в
номенклатурата видове и количества артикули.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заявява различни от посочените в номенклатурата артикули
като вид и количества.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява посоченото в раздел І от настоящия договор,
като за целта: ще получава поръчка за доставка на бои, разредители, спрей и други
необходими консумативи, след представяне на заявка изпратена по електронна поща,
куриер, факс или телефон от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и неговите служители са длъжни да изпълняват поръчката
с грижата на добър стопанин в предвидените срокове и изискваното качество.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащането на доставеното в посочените срокове и
условия.
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4.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия
договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок, а също
и документите по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП за определения подизпълнител.
V. ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ,
ПРЕКРАТЯВАНЕ

СРОК

НА

ДЕЙСТВИЕ

НА

ДОГОВОРА

И

1. Изпълнителят гарантира изпълнението на поръчката с високо качество, в съответствие
изискванията на възложителя, номенклатурата на бои, разредители, спрей и други
необходими консумативи по единични цени – съгласно Ценовото предложение на
Изпълнителя.
2. Възложителят има право да прави рекламации пред Изпълнителя за констатирани
явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на вече доставени артикули, като иска
отстраняването им за сметка на Изпълнителя и укаже подходящ срок за това.
Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна или
обикновена поща.
3. Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2017г. и влиза в сила от датата на
подписването му.
4. Настоящият договор се прекратява:
4.1. С изтичане на срока на договора или с достигане на предвидената стойност по договора.
4.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.5. С окончателното му изпълнение;
4.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка –
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на
обстоятелствата.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
5.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 2 работни дни;
5.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
5.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
5.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител,
който е различен от този, посочен в офертата му;
5.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с предизвестие, без дължими
неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след
уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

VІ. САНКЦИИ
1.За неизпълнение:

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО”
Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. „Възраждане“ №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: dgs.suvorovo@dpshumen.bg

1.1При пълно неизпълнение на договорните задължение виновната страна дължи
неустойка в размер на 10% от стойността на поръчката. За пълно неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се счита неизвършването на три последователни заявки за доставка.
1.2 При частично неизпълнение на договорните задължения виновната страна дължи
неустойка в размер на 10% от стойността на неизпълнението.
1.3При неточно изпълнение на договорните задължения виновната страна дължи
неустойка в размер на 10% от стойността на неизпълнението.
1.4 При забавено изпълнение на договорните задължения виновната страна дължи
неустойка в размер на 10 % от стойността на неизпълнената заявка или рекламация на
календарен ден от забавянето, но не повече от 100% върху тази стойност.
1.5 Забава, надхвърляща три календарни дни, се счита за пълно неизпълнение на заявката
или рекламацията, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да достави съответните материали
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този
договор, ако причините са предизвикани от фосмажорни обстоятелства, за които е
задължително своевременно уведомяване на страните. Под фосмажорни обстоятелства се
разбира природно бедствие, война, национална стачка, епидемия, акт на орган на
управление и др.събитие, които могат да доведат до обективна невъзможност за изпълниние.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от дължими плащания сума равна на неустойката
по т.1 при допускане на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че
последните са причинени от непреодолима сила.
2.В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя
не може да се позовава на непреодолима сила.
3.Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на
добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в срок 3 дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.
4.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
5. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията
на Закона за обществените поръчки.
6. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и
разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с
обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на
приемащата страна.
7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор, на трета страна, освен в случаите по ЗОП.
8. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна,
съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
9. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане
на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО”
Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. „Възраждане“ №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: dgs.suvorovo@dpshumen.bg

10.Всички неуредени в настоящия Договор въпроси се решават в съответствие с ЗОП, ППЗОП и
действащото законодателство.
Неразделна част от настоящия договор е ценовото предложение на изпълнителя.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за
Възложителя и един за Изпълнителя.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

…………………………………….

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………………

Директор на ТП ДГС Суворово
(инж. Радостин Желязов )

……………………………………
Р-тел счетоводен отдел на ТП ДГС Суворово:
(Бонка Димитрова)

/................................................................../

