




















 

РАЗДЕЛ X: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Към всяка употреба в текста по-долу (заедно с всички форми на членуване, в 

единствено или множествено число) на: стандарт, спецификация, техническо 

одобрение или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, 

процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 

48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да 

се счита за добавено:“ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“. 

 

При подготовката и представянето на офертите, всеки участник е длъжен стриктно да 

спазва изискванията на Възложителя посочени в настоящата Техническа спецификация.  

 
I. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Настоящата обществена поръчка цели осигуряване с необходимата специализирана 

механизация за поддръжка на рехабилитираната хидромелиоративна линейна 

инфраструктура и съоръженията към нея. При изготвяне на Техническата 

спецификация са взети предвид естеството на дейностите по поддръжка 

хидротехническата изправност на рехабилитирани хидромелиоративни съоръжения, 

включващи: почистване на наноси по дъното на канала и откосите, изнасяне на 

отпадъците извън съоръжението; почистване на растителност по съоръжението и по 

околното пространство с цел недопускане развитие на коренова система, която може да 

увреди облицовката на съоръжението; извършване на земни работи, при поддържане на 

бермите и откосите на канала, предпазни канавки; извозване на растителността и 

наносите до определените за целта места. 

 

II. МЯСТО, СРОК И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА 

2.1. Мястото на изпълнение на Договора е територията на Република България, като 

механизацията с прикачен инвентар следва да се доставя до съответния клон на 

Възложителя, съобразно съответната нужда. Конкретните места за изпълнение на 

доставките ще се определят от текущите нужди на Възложителя и ще бъдат посочени в 

заявка до Изпълнителя.  

2.2. Срок за доставка - не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на която 

Изпълнителят е получил заявката на Възложителя заедно с всички инструменти и 

принадлежности упоменати в ръководството за експлоатация на стоката и 

съпътстващата я техническа документация по т. 2.3.4.   

2.3. Изисквания към доставката: 

2.3.1. Изпълнителят е длъжен да доставя заявената техника съобразно изискванията и 

условията на Техническата спецификация, проекта на договор и заявката на 

Възложителя; 

2.3.2. Доставките се извършват след изпращане на писмена заявка до Изпълнителя от 

страна на Възложителя или упълномощено от него лице. В заявката се посочват 

необходимата техника (марка, модел, брой, и точен адрес за доставка). 

2.3.3. Доставките ще се определят на база нуждите на Възложителя. 

2.3.4. Всяка извършена Доставка се документира и следва да бъде придружена с 

Протокол за предаване и приемане на изпълнението, който съдържа (вид на техниката, 

брой, ед.цена съобразно ценовото предложение на изпълнителя и място на 

доставката), Същият се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя в 2 

(два) оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните. Протоколът следва да е 

придружен със следните документи за стоката: 

a) Инструкция за експлоатация и поддръжка на български език;  



б) Сервизна книжка - на български език;  

в) Сертификат (CE), за съответствие със стандартите ЕС „или еквивалентно“. 

2.3.5. Изпълнителя се задължава да осигури начално обучение на персонала на 

Възложителя за работа с техниката. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДОГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.1. Участникът следва да представи към Техническото предложение и каталог/зи на 

предлаганата техника. В случай че участникът не може да представи каталог/зи за 

предлаганата от него техника, същият следва да представи извадка от официалната 

интернет страница на производителя. Каталозите/извадките от официални интернет 

страници на производителя, които са на чужд език се представят и в превод на 

български език за частта от тях, която касае технически характеристики и параметри на 

всички предложени модели по видове техника, които са оферирани в Предложението за 

изпълнение на поръчката на участника.  

3.2. Участникът следва да посочи мобилна група, сервизи за обслужване на 

предлаганата механизация и градовете, в които са ситуирани, съгласно стандартите и 

изискванията на производителя във връзка с изпълнение на задълженията по 

отношение на гаранционната отговорност при повреди /или несъответствия на 

механизацията в рамките на гаранционния срок, като посочи в Техническото си 

предложение наименование на сервиза, точен адрес и телефон за контакт.  

3.3. Предлаганата техника следва да бъдe фабрично нова и неупотребявана като 

годината на производство не трябва да бъде по-рано от 2019 г.  

 

IV. ГАРАНЦИОННО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ  

4.1. Изпълнителят трябва да извършва сервизно обслужване на доставената 

специализирана механизация по време на гаранционния срок, по график и с обхват, 

определен от съответния производител/ите. Срокът за извършване на сервизно 

обслужване е времето до изтичане на гаранционния срок на доставената техника. 

4.1.1 Възложителят изисква предлаганият гаранционен срок за всеки вид 

специализирана механизация да е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, без 

ограничение на моточасовете, считано от датата на подписване на приемо-предавателен 

протокол за доставка. 

4.1.2 По време на гаранционното обслужване на специализираната механизация, 

избраният изпълнител следва да влага само нови, неупотребявани и оригинални 

резервни части, материали и консумативи. Гаранцията на вложените части и 

гаранцията на сервизния труд следва да бъде не по-малко от 12 (дванадесет) месеца 

от датата на влагането им. 

4.1.3. Гаранционният срок на антикорозионното покритие на кабината на всеки вид 

предлагана специализираната механизация следва да бъде не по-малък от 60 

(шестдесет) месеца, считано от датата на доставка, удостоверена с приемо-

предавателен протокол. 

4.1.4. За всеки вид предлагана специализирана механизация, участниците следва да 

опишат обхвата на гаранцията и описание на гаранционните условия в рамките на 

гаранционните срокове на механизацията и на антикорозионното покритие на кабина.  

 

V. РЕКЛАМАЦИИ 

5.1. Възложителят може да предявява на Изпълнителя рекламации за:  

1. скрити недостатъци;  



2. технически характеристики на стоката, неотговарящи на уговореното в договора и 

приложенията към него.  

5.2. Рекламациите за скрити недостатъци и технически характеристики на стоката, 

неотговарящи на техническото предложение на изпълнителя, могат да се предявяват от 

Възложителя в 15-дневен срок от установяването, в рамките на гаранционния срок 

предложен от избрания за изпълнител и до 15 дни след неговото изтичане, в случай че 

дефектите са проявени и/или установени в рамките на гаранционния срок. 

5.3. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат номер на договора, 

точното наименование на дефектиралата стока, части, възли или агрегати, описание на 

дефекта, основанието за рекламацията, както и всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

мястото на дефектиралата стока и се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5.4. При рекламация Изпълнителят се задължава в срок не повече от 5 (пет) работни 

дни от датата на получен рекламационен акт от Възложителя, да изпрати свои 

квалифицирани представители за запознаване на място с претенциите на Възложителя. 

След преглед на техниката от квалифицираните представители на изпълнителя се 

съставя констативен протокол за вида на повредата и/или несъответствието, работите и 

срокът необходим за отстраняването й в два еднообразни екземпляра. 

5.5. При получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие по т.5.4., 

изпълнителят следва да извърши ремонт и/или да замени дефектните части, възли или 

агрегати с нови в срок до 30 (тридесет) дни на свой риск и за своя сметка. 

5.6. В случай че се установи невъзможност за отстраняване на дефекта/повредата на 

специализираната механизация в срока по т. 5.5, изпълнителят следва да извърши за 

своя сметка доставка на нова специализирана механизация от същия вид, качество и 

технически параметри в срок не по-дълъг 60 (шестдесет) дни, считано от изтичане на 

срока по т. 5.5. 

5.7. Всички разходи (транспорт, труд, посещения на място, резервни части и др.) по 

отстраняване на гаранционните проблеми, ремонти или замяната с нови на 

дефектирали части и устройства, както и транспортирането на механизацията от 

месторазположението ѝ при Възложителя до оторизирания сервиз и обратно и/или 

посещения на място от оторизирани техници/монтьори по време на гаранционния срок 

са за сметка на Изпълнителя. 

 

VI. ВИД, ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА И МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ 

ПАРАМЕТРИ НА ИЗИСКУЕМАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ  

В Техническата спецификация прогнозните количества са ориентировъчни, като 

Възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от 

нуждите си в рамките на прогнозната стойност на обособената позиция. Минималните 

изисквания към техническите параметри на специализираната механизация са както 

следва: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 

 

Багер колесен WV 4400/74-75 

Наименование на механизацията Багер колесен WV 4400/74-75 

Количество/брой 4 

№ 
Tехнически характеристики на 

Възложителя 

Mинимални изисквания на 

Възложителя 

1 ДВИГАТЕЛ  

1.1. Работен обем 4000 cm
3
- 4400 cm

3
 



1.2. Нетна мощност не по-малко от 74 kW до 75kW 

1.3. Вид гориво дизел 

1.4. Ниво на екологичност 
Европейска норма EU Stage (Етап ) IV или 

еквивалент 

2 БАЗОВА МАШИНА  
КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН 

БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ  

2.1. ХОДОВА ЧАСТ  КОЛЕСНА  

2.2. Работно тегло, кг не по-малко от 8500 до 11500 

2.3. 
Полезна вместимост на кофата и челния 

товарач 
не по-малко от 1,0 м

3 
 

2.4. 
Полезна вместимост на кофата на багерното 

устройство, м
3
 

не по-малко от 0,2 до 0,3 

2.5. 

Система за намаляване (неутрализиране) на 

трептенията/колебанията на греблото във 

вертикална посока 

Да 

2.6. Светлини сочещи напред, бр. не по-малко от 2 

2.7. Светлини сочещи назад, бр. не по-малко от 2 

2.8. 
Максимално повдигане на кофата на 

товарача над равнината на рязане 
не по-малко от 3000 до 3500 мм 

2.9. 
Повдигане на багерната кофа над равнината 

на рязане 
не по-малко 5000 мм до 5700 мм 

2.10 
Спускане на багерната кофа под равнината 

на рязане 
не по-малко от 4000 мм до 6000 мм 

3 КАБИНА 

3.1 Врати, бр. 2 

3.2 Места, бр. 1 

3.3 Шумоизолирана Да 

3.4 Регулируема седалка с предпазен колан Да 

3.5 Климатик Да 

3.6 Отопление Да 

3.7 

Системи за защита на оператора от 

преобръщане и от падащи предмети, 

защити на покрива на кабината ROPS / 

FOPS 

Да 

3.8 

Дисплей/Панел показващ работни 

параметри на машината (например - 

обороти на двигателя, скорост, ниво на 

гориво, нивото на масло в двигателя, 

температурата на охладителна течност на 

двигателя, температура на хидравлично 

масло и др.) 

Да 

3.9 Странични огледала за обратно виждане Да 

3.10 Чистачки - предни и задни Да 

 
































































































