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Утвърдил:………П………… 

/………………………/ 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

В настоящата техническа спецификация - препис са заличени личните данни на 

субектите на процедурата за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), 

съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

за извършване на доставка на смазочни материали и други консумативи за моторните 

превозни средства собственост на ТП “ДГС Нови пазар”, в рамките до одобреният 

максимален финансов ресурс от Възложителя,  във връзка с откриването на процедура за 

определяне на изпълнител чрез открита процедура по реда от ЗОП, а именно: „Доставка, 

чрез покупка, на смазочни материали, антифриз и други консумативи за служебни 

моторни превозни средства, собственост на  ТП „ДГС Нови пазар” за 2015 г.”, 

съгласно Заповед № 288/02.12.2014 г . на Директора на „СИДП” ДП Шумен” 

 

1. Технически изисквания: 

№ 
по 

ред 

Вид масло 
Наименование 

на стоката 
Мярка Основни характеристики 

Прогноз-
ни коли-
чества 

1 Двигателно 
масло SAE 

15W40 литри 

Двигателно масло за За Лада 
"Нива" и УАЗ; разсфасовка 
от по 1 или 4 литри – 
задължително изискване 60 

2 Двигателно 
масло SAE 

5W30 литри 

За Тойота „Авенсис“ Д-4-Д; 
2,2.; разфасовка от по 1 или 
4 литри – задължително 
изискване 30 

3 
Диференци-
ално 

ЕР 90 
трансмисионно 

масло литри 

За Лада "Нива" и УАЗ, 
предназначено за смазване 
на всякакъв вид хипоидни, 
конусни и спирални зъби, 
двуоборотни и задни мостове, 
включващи червячни зъбни 
предавки.; разфасовка 1 
литър – задължително 
изискване 35 

4 

Диференци-
ално 
трансмисионно  Масло 75 W90 литри 

За Тойота „Авенсис“ Д-4-Д; 
2,2.; предназначено за 
смазване на всякакъв вид 
хипоидни, конусни и спирални 
зъби, двуоборотни и задни 
мостове, включващи червячни 
зъбни предавки.; разфасовка 
1 литър – задължително 
изискване 10 



5 
Двутактово 
масло Масло 2 Т микс литри 

За използване като компонент 
в промаслена смес, за 
двигатели на мотоциклети, 
антиокислител, диспертиращи 
свойства.; разфасовка 1 
литър – задължително 
изискване 20 

6 
 Спирачна 
течност DOT 3; DOT 4 брой 

За барабанни и спирачни 
дискове и системи на 
автомобила.; разфасовка 
450мл – задължително 
изискване 20 

7   Антифриз литри 

Защита при температура -36 
0
С.; разфасовка 1 литър – 

задължително изискване 50 

8  
Течност за 
чистачки литри 

Зимна при температура -20 
0
С; разфасовка 1литър – 

задължително изискване 50 

9  

Спрей за 
размразяване 

на стъкла брой 

Размразява на леда по 
стъклата и предотвратява 
замръзването им.; 
разфасовка 300мл – 
задължително изискване 10 

10 Хидравлично  Масло литри 

Използва се за смазване на 
хидравличната система на 
леки автомобили (кормилна 
уредба и др.);разфасовка от 
по 1 или 4 литри – 
задължително изискване 10 

11  Грес Литиева смазка килограми 

Смазване на триещи се 
автомобилни части –вериги, 
лагери, карета и др.; 
разфасовка 800 гр – 
задължително изискване 10 

 

          

2. Задължителни условия на изпълнение на поръчката: 

 

2.1.Срок за изпълнение на доставката– от 1 /един/ до 5 /пет/ дни, считано от 

момента на получаване на заявката,  но не по-късно от срока на договора. 

Забележка: Участниците в процедурата, които представят срок за доставка, 

който е под  1 /един/ работен ден и над 5/пет/ дни (включително) се отстраняват от 

последващо участие в настоящата процедура. 

2.2.Срок на договора – 12 /дванадесет/ месеца от сключването му. 

2.3.Място на изпълнение на доставката/ите- административната  сграда на ТП “ДГС 

Нови пазар” – гр. Нови пазар, ул. “Цар Освободител” № 44. 

 

3.  Други условия: 

3.1.След сключване на договора за изпълнение на доставките, Възложителя няма 

задължение за усвояване на пълният обем на прогнозните количества по видове. 

3.2. Заявките на възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес.  

3.3.Всички допълнителни разходи по доставката на стоките, са за сметка и се 

извършват от кандидата - определен за изпълнител.  

3.4.Кандидатите не трябва да надхвърлят общият определен лимит за изпълнение 

на доставките по настоящата процедура, който е в размер на 2 200,00 лв. /две хиляди и 

двеста лева/без ДДС. 

Забележка: Участник в процедурата, представил ценова оферта на стойност по-

висока от 2 200,00 лв. / две хиляди и двеста лева /без ДДС се отстранява от последващо 

участие в настоящата процедура. 



4.Критерий за оценка на предложенията на Кандидатите: НАЙ – НИСКА 

ЦЕНА. 

 

5.Срок на валидност на предложението – 120 /сто и двадесет/ календарни дни от 

крайният срок за депозиране на оферти. 

 

 

 

 

Дата: 24.01.2015 г.     Изготвил: ………П………………… 

       /…………………………………………../ 

 

 


