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  О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О 

8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„Доставка на материали, инструменти  и консумативи за  нуждите на 

Община Приморско „ 
 

1. Предмет на процедурата:  „Доставка на материали, инструменти и консумативи за 

нуждите на Община Приморско, гр.Приморско” 

 

2. Технически параметри на процедурата:  

2.1. За нормалното протичане на работния процес в Община Приморско е необходимо 

осъществяването на доставка на следните артикули описани в:  

2.1.1. "Количествено-стойностна сметка за "Доставка на инструменти, материали и други 

консумативи за нуждите на Община Приморско“. 

2.1.2 "Количествено-стойностна сметка за "Доставка на инструменти, материали и други 

консумативи за нуждите на  Община Приморско„ - Запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 

от ЗОП. 

     

3. Количествата са прогнозни и Възложителят не се задължава с тяхното пълно усвояване 

по вид и обем. 

 

4. Максималната пределната обща стойност на необходимите доставки за нуждите на 

Община Приморско за период от 2 год. е в размер на 369 611,60 лв. / триста шейсет и 

девет хиляди шестстотин и единадесет лева и шейсет стотинки./ без вкл. ДДС. 

 

5. Доставките ще се изпълняват при необходимост на базата на заявки. Конкретните 

доставки по количества и видове инструменти, материали  и консумативи се определят от 

страна на упълномощен представител на Възложителя, чрез  предварителни заявки. 

Заявките се подават по телефон, e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. 

 

6. Срок на доставка – до 3 дни, считано от датата на заявка. 

 

7. Място на доставка – административната сграда на Община Приморско, ул. „Трети 

март” 56. 

 

8. Условия за плащане: стойността на всяка доставка се заплаща в левове по банков път в 

30 (тридесет) дневен срок след извършването и представяне на  данъчна фактура. Данъчна 

фактура се издава след съставяне на двустранен приемо – предавателен протокол за 

извършената доставка. 

 

9. Срок за рекламация – Рекламации за количествени и качествени несъответствия, могат 

да се правят в момента на приемане и предаване на доставката. Констатирането на липсата 

следва да се удостоверява с протокол, съставен от длъжностното лице, назначено със 
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заповед на Възложителя, отговорно за спазване изпълнението на договора.При 

констатиране на скрити недостатъци, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 

срок от 7 / седем / работни дни датата на откриването им. Изпълнителят заменя 

съответните артикули за своя сметка в срок до 3/ три/ работни дни от момента на 

получаване на рекламацията от страна на длъжностното лице, отговорно за изпълнението 

на договора. 

 

10. Срок на договора – 2 (две) години, считано от датата на сключването на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 
 

 

Изготвил:  

Мариан Маринов…./П/…Заличено на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 

/Главен инженер при Община Приморско / 

 

Съгласувал: 

Дукена Коемджиева…./П/…Заличено на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД 

/Главен счетоводител при Община Приморско / 

 

 

 

 


