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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

     Настоящите технически спецификации определят необходимите характеристики 

за изпълнение на обществената поръчка. Участниците
*
 могат да представят по-добри 

параметри в предложението си за изпълнение на поръчката. 

    Уточнение:”„Участник”, съгласно §2, т.59 от ДР към ЗОП, е стопански субект, 

който е представил оферта или проект или е поканен да участва в преговори.” 

         Навсякъде, в настоящата документация  където е записано „резервни 

части”, „доставена стока”, следва да се има в предвид контактен проводник Ri 

100”. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ЧРЕЗ „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА” С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА 

КОНТАКТЕН ПРОВОДНИК Ri 100 ЗА ВЪЗДУШНО-КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/” 

 

 Меден профил съгл. DIN VDE 43141/2, DIN VDE 43140; 

 Електролитна мед Cu 99,9%, MIE качество, съгл. PN-77/H-82120, равна 

на C 101 мед по BS 1036 и E Cu мед съгл. DIN VDE 1787; 

 
              Изисквания към изпълнението на поръчката 

 

         1. Доставка се извършва само след заявка (по e - mail или факс), в която 

Възложителят посочва количеството контактен проводник, който е необходимо да 

бъде доставен. 

         2. Изпълнителят изпълнява транспортирането на доставката до склада на 

Възложителя, находящ се в гр. Варна, ул. ”Тролейна” № 48, за своя сметка и 

отговорност. 

         3. При заявки на Възложителя недоставени от Изпълнителя в посочените 

срокове, ще бъдат налагани неустойки, съгласно условията на проекта на договор. 

         4. Доставената стока трябва да е нова и неупотребявана, с гарантирано 

качество и произход. Качеството на стоката следва да отговаря на техническите 

стандарти на производителя. 

         5.  Доставената стока трябва да е фабрично опакована в оригинални 

опаковки с ненарушена цялост, съдържаща информация за стоката. Опаковката 

трябва да гарантира качеството на съответния продукт, неговото безопасно 

транспортиране, годност за извършване на товаро - разтоварни действия, както 

и безопасното съхранение на склад в рамките на гаранционния срок. Стока с 

нарушена опаковка ще се счита за недоставена. 
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         6. Предаването и получаването на всяка доставка се удостоверява с подписване 

на двустранен приемо - предавателен протокол от Страните или техни 

упълномощени представители, след проверка за отсъствие на липси, несъответствия 

или явни дефекти. Към него се прилагат: 

        -  документ за произход и качество, издаден от производителя на съответната 

стока; 

       - декларация от Изпълнителя, че доставяната стока е нова, неупотребявана, 

нерециклирана и свободна от права на трети лица върху вещта и 

        - техническа документация, инструкция за експлоатация - ако има издадени 

и ако са приложими. 

       7. На база на документите по т. 6, Изпълнителят фактурира стойностите на 

доставените стоки, а Възложителят ги заплаща до 30 (тридесет) календарни дни след 

получаване на фактурата. За всяка извършена доставка се издава индивидуална 

фактура, в която са посочени освен задължителните реквизити по чл. 114 от Закона за 

данък върху добавената стойност и № на договора за възлагане на обществената 

поръчка.  

       8. Ако при доставката бъдат констатирани несъответствия
*
 на доставена стока, 

Възложителя има право да откаже получаването й. В този случай Страните или техни 

упълномощени представители подписват констативен протокол. Изпълнителят се 

задължава за своя сметка и отговорност да достави или замени стоката или частта от 

нея за която е установено несъответствието, с такава притежаващи характеристики 

съгласно Техническата спецификация и/или Техническото предложение или              

по - високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на 

поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя. 

         Уточнение: „Несъответствия“ са явни или скрити дефекти, липси, 

недостатъци, несъответствия на съответната стока с Техническата 

спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя 

и/или с изискванията за производителя.  

  9. Участниците
*
 трябва да предложат гаранционен срок (в години) за 

доставената стока, който започва да тече от датата на подписване на приемо - 

предавателен протокол по т. 8.  

Гаранционният срок не може да бъде по – кратък от посочения в 

гаранционната карта на производителя. В случай, че доставените стоки са 

некачествени, в срока на гаранцията следва да бъдат заменени за сметка на 

Изпълнителя. В рамките на гаранционния срок Изпълнителя носи отговорност за 

изправността и нормалното функциониране на резервните части.    

         Уточнение: „Участник”, съгласно §2, т. 59 от Допълните разпоредби към 

ЗОП, е стопански субект, който е представил оферта. 
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  10. Възложителят не е длъжен да закупи всички предварително заложени 

количества контактен проводник, които са обект на доставка на обществената 

поръчка, той ги определя в зависимост от конкретните си нужди. 

         При подготовка и представяне на офертите, всеки участник е длъжен стриктно да 

спазва Техническата спецификация, предоставена от Възложителя. Стоката, която ще 

бъде оферирана трябва да съответства напълно на Техническата спецификация.    

        Участник, който не представи Техническо предложение, или ако представеното 

от него Техническо предложение не отговаря на обявените условия, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на 

основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 


