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РАЗДЕЛ I 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 

С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: 

 

„ДОСТАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 

Обособена позиция №1:Доставка на нов учебен трактор и челен товарач; 

Обособена позиция №2: Доставка на разсадо - посадъчна машина;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Търговище 

2019 г. 
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1. Предмет на поръчката 

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на селскостопанска техника за 

нуждите на Професионална гимназия по Земеделие гр. Търговище по две обособени 

позиции“. 

 

2. Описание на поръчката 

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща дейности по доставка чрез 

покупка на един брой нов, неупотребяван трактор и един брой нов, неупотребяван 

прикачен инвентар към него - челен товарач и 1 бр. разсадо - посадъчна машина за 

нуждите на Професионална гимназия по Земеделие, гр. Търговище. 

 

3. Изисквания към изпълнението на поръчката 

1. НОВ ТРАКТОР 

 

Параметри Минимални технически изисквания  

Двигател 4 цилиндров, дизелов, Tier 3, Tier 4. 

Мощност к.с. От 60 до 100 к.с.  

Трансмисия Механична до 24х24 скорости, възможност 

за управление на челен товарач  с джойстик  

ВОМ Независим 

Скорост ВОМ 540/750/1000 

Кабина   Ергономична седалка и уреди за 

управление, климатик и парно, аудио 

система 

Навесна система 3 точкова навесна система с минимум 2 

хидравлични изхода на навесната система  

Допълнително оборудване  Седалка за инструктор, сигнална лампа 

 

 

2. ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ 

 

 

3. РАЗСАДО – ПОСАДЪЧНА МАШИНА С ДИСКОВЕ    

 

Параметри Минимални технически изисквания  

Брой редове 2 бр 

Разстояние между редовете 51-109 

Разстояние между растенията 20,30,40,60,120 

Тегло 140 кг 

Параметри Минимални технически изисквания  

Максимална височина 2590 мм  

Височина на изсипване 1805 мм 

Дълбочина на копане 110 мм 

Капацитет на повдигане 920кг 

Широчина на кофата 1570 мм 

 Челния товарач да е съвместим с предложения трактор 



.  

 

Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен 

модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, 

търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, съгласно чл. 48, ал. 2 

и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, да се чете „или еквивалентно/и”.  

 

1. Изпълнението включва доставка с осигурен от Изпълнителя транспорт, разходите за 

който са включени в предложението за цена за изпълнение на поръчката.  

2. Изпълнителят трябва да представи при предаването на доставката сертификати, както и 

всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката 

документи, разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други, когато е приложимо. 

3. Приемането на доставката ще се осъществява от представители на Възложителя с 

подписването на Приемо-предавателен протокол без забележки. 

4. Гаранционният срок на доставената техника е съгласно офертата на Изпълнителя, но не 

по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-

предавателен протокол между страните за приемане на доставката. 

Срокът на гаранционната поддръжка тече от датата на подписване на Приемо - 

предавателния протокол. Изпълнителят поема гаранция за нормалното функциониране на 

доставената техника при спазване изискванията на производителя, описани в 

гаранционната карта. Дефектите, които не са причинени от неправилни действия от 

служители на Възложителя, се отстраняват от и за сметка на Изпълнителя.  

5. При повреда на техниката в гаранционния срок, Изпълнителят следва да осигури сервиз 

на място не по-късно от 3 /три/ дни от уведомяването. В случай, че посоченият срок 

изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17:00 часа на първия работен ден. 

Срокът за отстраняване на повредата е не повече от 10 календарни дни от уведомяването. 

Ако е необходим по-дълъг срок, той се определя в двустранен протокол, подписан между 

страните.   


