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2.2. фабрично нови, нерециклирани, неупотребявани и произведени не по-рано от 2018 г., с 
приложени документи за сертификат за качество или други документи издадени от производителя. 

2.3.С клас на енергийна ефективност/икономия на гориво, съгласно изискванията на Регламент 
(ЕО)№ 1222/2009г .. на Европейския парламент и на Съвета, отговарящи на изискванията посочени 
в.т.1.1 

2А. С ·клас на сцепление на мокра настилка, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 
1222/2009г: на Европейския парламент и на Съвета, отговарящи на изискванията посочени в т.1.2 
. 2.5. С ниво на външен шум (dВ), съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1222/2009г. на 
Европейския парлюwент и на Съвета, отговарящи на изискванията посочени в т .1.2 

2.6.С осигурено б�рзо и безтурболентно отвеждане на водата. 
2.7.С широка !контактна повърхност и да осигуряват равномерно разпределение на налягането 

върху н.ея . 
. 2.8.С експлоатационни характеристики, гарантиращи сигурност, аквапилинг, стабилност в 

завой. при различни пътни условия, спирачен път, управляемост и др. 

3.Изисквания към изпълнението:

. 3.1. Гумите предмет на настоящата обществена поръчка да се доставят с фабрична опаковка, 
гарантираща стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на 
склад. Изпълнителят дава на възложителя необходимите указания за правилното съхранение на 
доставените гуми. 

3.2.Доставката на автомобилните гуми следва да е придружена с необходимата документация и 
етекиране, съобразно Регламент (ЕО) № 1222/2009г. на Европейския парламент и на Съвета и 
националното законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с 
нормативните изисквания . 

3.3.Изпълнителят следва да е оторизиран с права за разпространение и продажба за 
територията на Република България на съответните марки автомобилни гуми, предлагани от 
участника в настоящата обществена поръчка. 

3.4.Изпълненцето на доставките ще се извършва единствено и само след изрична писмена 
заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, в срок до 3 (три) работни дни след 
получаване на същата · по електронна поща или факс в рамките на работното време, при 
възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс от Възложителя, а 
именно не повече от 5000.00 лв. (пет хиляди лв.) без вкл. ДДС, разпределен по позиции както 
следва: 

- за Позиция №1 в размер до 3 000.00 лв. (три хиляди лв.) без вкл. ДДС
- за Позиция №2 в размер до 2 000.00 лв. (две хиляди лв.) без вкл. ДДС.

. . .  · . .. . . . .. . . ... . . . . .. . . . . . . .  ; .. .
(дата, месец, година) 

Изготвид-: 
,v . ........

( трите имена и подпис Ifa лицето 
с професионална компетентност) 



Образец№бА 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за обществена поръчка с предмет: ,,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми и гуми 

предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП „ДГС Търговище" гр. 
Търговище по обособени noзlll4uu, а именно: 

Позиция № 1 -,, Доставка чрез покупка на автомобилни гу.ми предназначени за
авто.моби;т�ите собственост на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" и 

Позиция № 2 - ,, Доставка чрез покупка на гуми предназначени за 
селскостопанска техника собственост на ТП „ДГС Търговище „ гр. Търговище ". 

(изписва се предмета на поръчката за която се представя) 

От „ПРИМЕКС" ЕООД

на участника) 
с ЕИК/БУЛСТАТ/Fгт 

(когато е прило;;1с1,. 
щия на участника или подизпълнителя 

в кач� 

,/ .. ,dcn;) 
,о' 

УВАЖ .,�L-1"ociioдA, 
С наето, ,.�,r1редставям нашата ценова оферта за участие в обявеното от Вас 

публично състе .... rtйi:Г за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, 
както следва: 

1. Предлаганата от нас крайна единична цена в лева без вкл. ДДС за всяка отделна
гума предназначена за селскостопанска техника в съответствие с изискванията на 
Възложителя за обществената поръчка е в размер на, както следва: 
Вид техника Размер на гумите Сезонност/други Предлагана марка и 

индекси модел гуми* 
Трактор „Fend fen11eг-280V" 280/70- 16 

Трактор „Fend feпner-280V" 360/70- R24 
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СПЕЦИ.Ф/1 клц1i;i;, .. .,;;;;� ;,;ед,:�:::::;;-;;;\;;;;�;;;;;;;::;;;·;;;;,;,,::
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поръчка е основание зt1 отстраняване на УЧ4СТНИЦИТЕ. . .. · ··•.• 
·····•··

ЗабелеJ1с1ш: Офер11ша11U1 t(ена трябва да се представи в български левове без вклу�>
I\

�' 
цепа, представепа в друга паричиа единица не се разг.пеJIСда, а се отстрtтява от у час.-
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