
Д О Г О В О Р № 2019 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части, смазочни 
материали и консумативи за селскостопанска техника, и услуги по ремонт на същите 

за нуждите на ТП„ДГС Търговище" гр. Търговище" 

Днес, .M&.-.OfL 2019 г., в гр. Търговище, 
1. ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП - Шумен със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, 
бул. „Цар Освбодител № 22 с ЕИК 2016174120179 и ДДС № BG201617412, ел. поща: 
dgs.targovishte@dpshumen.bg, представлявано от инж. Стела Иванова Атанасова в 
качеството си на директор и ръководител счетоводен отдел Катинка Ангелова, наричано по-
долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 
2. „Инжсервиз" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Попово, п.к. 7800, бул. 

„Цар Освободител" № 42, с ЕИК по БУЛСТАТ 200954202, ел. поща ingservice@mail.bg, 
представлявано от Юлияна Георгиева Иванова в качеството й на управител, наричан по-долу 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани 
заедно „Страните", а всеки от тях поотделно „Страна"); 

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на 
директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, взето с Протокол № 2 от 26.06.2019 г. и 
Решение № 182 от 02.09.2019 г. на директора на ТП „ДГС Търговияе" гр. Търговище за 
определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор („Договора/Договорът") за 
следното: 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1.(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши и 

предостави следните доставки и услуги: „Доставка на резервни части, смазочни 
материали и консумативи за селскостопанска техника, и услуги по ремонт на същите за 
нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", наричани за краткост „Доставка с 
услуга". 

(2).Изпълнителят се задължава да извърши доставките и предостави услугите в 
съответствие с Техническото и Ценовото си предложение, неразделна част от този 
договор и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 
спецификация и документацията на процедурата, съставляващи съответно 
Приложения № 1,2 и 3 към този договор („Приложенията") и представляващи 
неразделна част от него при следните условия: 

- Посочените доставки и услуги по вид в техническото и ценово предложение са 
прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка след сключване на договор. 

(3) Прогнозната стойност на доставките и услугите не е задължителна за усвояване и 
зависи изцяло от нуждите на Възложителя; 

(4). В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на съответното обстоятелство 
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II. СРОК МА ДОГОВОРА. СРОК II МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.2.(1) Срокът на Договора е 12 месеца, считано 16.09.2019 г. или до достигане на 

максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 3, в зависимост от това кое от двете 
събития настъпи по-рано. 

(2).Сроковете за изпълнение на отделните доставки и/ или услуги, са детайлно 
посочени в (Техническото предложение - Приложение № 1). 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките и/или услугите единствено и само 
след изрична писмена заявка за обслужване, представена от служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при възникнала необходимост от изпълнение на същите, при условия посочени в 
документацията на обществената поръчка, в настоящият договор . 

(4). Място на изпълнение на услугите: обекта/ите (сервиза/ите) посочени от Изпълнителя в 
град. Попово, обл. Търговище. 

(5) Изпълнителят приема писмената заявката от служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
технически оборудвани обект/и (сервиз/и) (невярното се зачертава), находящи се на 
следният адрес: гр. Попово, ул."Белите Брези" № 42, Общ. Попово, тел: 0885 040 577, 

В Работното време на обекта/ите (сервиз/ите), както следва: 
Понеделник: 8:30 -17 :30 
Вторник: 8 :30-17:30 
Сряда: 8:30 -17 :30 
Четвъртък: 8:30 -18 :30 
Петък: 8 :30-18:30 

(6) Извършването на доставка и/или услуга се удостоверява и приема от Възложителя с 
приемно-предавателния протокол, подписан от двете страни. 

(7) В протокола по чл.2, ал.6 се описва и предоставената търговска гаранция за 
качеството на извършената доставка и/или услуга. 

(8)Доставките и услугите се извършват съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
посочени в документацията за участие в процедурата и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от този договор. 

(9)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставките и услугите при условията на направеното 
от него предложение. 

III.ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 
Чл.З. (1) За предоставените доставки и/или услуги възложителя заплаща на 

Изпълнителя на база единичните цени предложени от Изпълнителя в ценовото му 
предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 6 500 лв. 
(шест хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след сключването на 
договора не се обвързва с цялостното усвояване на посочената максимална стойност. 

(2) Стойността на всяка отделна поръчка за извършените доставки и/или услуги 
предмет на настоящия договор ще се извършва съобразно направеното ценово предложение 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в единични цени в лева посочени в Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) и/или лева/нормочас, а именно: 30,00 лв. (тнрдесет 
лева) без вкл. ДДС и сервизните нормовремена по Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за 
задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за 
методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни 
превозни средства и цената(съобразно направеното ценово предложение от Изпълнителя) на 
вложените резервни части, масла и консумативи. 

(3) Заплащането на всяка отделна доствака и/или услуга ще се извършва въз основа на 
единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника 
(Приложение №2) и чл.З, ал.2 от настоящия договор. 

) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа Чл. 4. 
документи: 
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1. отчет за предоставените Доставки и/или Услуги за съответния месец, представен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемно-предавателен протокол за приемане на Доставките и /или Услугите за 
съответния месец, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на 
отчета по т. 1, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане 
на изпълнението) от Договора; и 

3. фактура за дължимата сума за съответния месец, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 
(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията 
по ал. 1. 

Чл. 5. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: „Уникредит Булбанк" АД 
BIC: UNCRBGSF 
IB AN: BG42UNCR70001519335922 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията 
са надлежно извършени. 

(3) Единичните цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на 
участника, са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на 
договора, в рамките на посочената в чл.З от настоящия договор максимална стойност. 

Чл. 6.(1) Когато за частта от Доставките и/или Услугите, която се изпълнява от 
подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на 
останалите доставки и/или Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за 
изпълнението на съответната част от Услугите за съответния месец, заедно с искане за 
плащане на тази част пряко на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му. 
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Доставките и/или Услугите, 
при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на 
изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок 
до 30 (тридесет) дни от подписването на приемно-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

IV. ПРА В А И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1.Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения 
съответните дейности съгласно Техническата спецификация (Приложение №3) на 
обществената поръчка. 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. 
да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, 
или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, 
но без с това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 



4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подмяна на доставените резервни части и / или 
установи несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани 
недостатъци, в съответствие с уговореното в този Договор; 

5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл.19, ал.1, т.З 
от Договора; 

6. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 
определен в чл.21 от този Договор. 

7.Да прави рекламации при установяване на некачествена услуга, която не е в 
съответствие с техническата спецификация (Приложение №3) и с техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1). 

8. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на Доставките и/или Услугите за всеки отделен период 

съгласно отчетите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този 
Договор; 

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор; 

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 
необходима за извършването на Доставките и/или Услугите, предмет на Договора, при 
спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 30 от Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, 
съгласно клаузите на настоящия Договор; 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията предвидени в 

този Договор; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извършва Доставките и предоставя Услугите, както и да изпълнява 

задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с 
Договора и Приложенията; 

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите предвидени в настоящия договор ; 
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 

хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в този Договора; 

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му |гбдизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия 
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Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП. 

8.При изпълнението на доставките и/или услугите предмет на настоящия договор 
Изпълнителя се съобразява със сервизните нормовремена по Наредба № 24 от 8 март 
2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането 
и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на 
моторни превозни средства. 

9.В случай, че се установят недостатъци при извършването на доставките и/или 
услугите или такива възникнали в периода на валидност на предоставената търговска 
гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да ги отстрани за своя сметка. 

(5) Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.8.(1). При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно 6 500,00 лв. (шест хиляди и петстотин лева) („Гаранцията 
за изпълнение"), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Страните се съгласяват, че Сума в размер на 325,00 лв. 
(триста двадесет и пет лева), представляваща 5% (пет на сто) от Гаранцията за 
изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното 
поддържане, предвидено в Договора. 

Чл. 9. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 
внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за 
обществената поръчка. 

Чл. 10. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция (във форма, 
предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), да съдържа задължение на банката -
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, 
че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за 
задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 
30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва 
да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на 
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отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора 

плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора. 
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни от приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане 
на Доставките и/или Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора; 
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния 

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранциите. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое 
от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено 
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от 
Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за 
съответния случай на неизпълнение. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в 
пълен размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок 
до 7 (седем) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 
това основание; 

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Доставките и/или Услугите не 
отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му 
в несъстоятелност. 

Чл. 15. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 16. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 
така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с чл. 8 от Договора. / | 



Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.18. Предаването на доставката и/или изпълнението на Услугите за всеки 

отделен период се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва 
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра 
- по един за всяка от Страните („Приемно-предавателен протокол"). 

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или 

бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните 
недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока 
за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.20. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
пп;н!->гп,тннтрггнтр ср приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

. j; i DJii H i 1 ЬЛЯ и подизпълнителя. 

VII. НЕУСТОЙКИ 
Чл.21. В случай на забавяне при изпълнението на доставките и/или услугите по 

договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10 % ( десет процента) от стойността на всяка 
конкретна поръчка по - отделно. 

Чл.22. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да 
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на Срока на Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 
дни от настъпване на невъзможността; 

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без 
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 
лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1.no взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност 

или ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно 

неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията 
и с последиците съгласно ил. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 
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отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и 
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, 
когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 
изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок 
до 7 (седем) дни, считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 7 
(седем) дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация и Техническото предложение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено 
уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако 
поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е 
трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на 
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване 
на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и 

2. ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива 

дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в 

изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и 
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка 
с предмета на Договора. 

Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Доставки 
и/или Услуги. 

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 28. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия 
- според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на 



Спазване на приложими норми 
Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, 
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в 
частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност 
Чл. 30. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, 
станала й известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална 
информация"). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: 
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 
финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от 
подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за 
конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, 
стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на 
този Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да 
е от Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТотговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация 
остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления 
Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Доставките и/или Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е 
въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 
Чл. 32. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за 

авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и 
материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във 
връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия 



че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг 

елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото 

лице, чиито права са нарушени. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В 
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 
изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 
права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
Чл. 33. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 
Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат 
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Чл. 34. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията 
и ограниченията на ЗОП. 

Непреодолима сила 
Чл. 35. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, 

причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила" има 
значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 
сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да 
намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 
страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в 
какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението 
на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 

Изменения 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 
непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима 
сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора. 

ю 



(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 36. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

Уведомления 
Чл. 37. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 
следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр. Търговище, п.к. 7700, бул. „Цар Освободител" № 22 
Тел.: 0601/648 50 
ел. поща: dgs.targovishte@dpshumen.bg 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр. Попово, общ. Търговище, п.к. 7800, Тел.: 0882 471 

144, ел. поща: ingservice@mail.bg, лице за контакти: Юлияна Георгиева Иванова. 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по 

куриер; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс; 
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща. 
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър. 

Приложимо право 
Чл. 38. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 
Разрешаване на спорове 
Чл. 39. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд. f 
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Чл. 40. Този Договор се състои от дванадесет страници и е изготвен и подписан в 
два еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните. 

Приложения: 
Чл.41 . Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 
Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 2 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 - Техническа спецификация 
Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение; В И fPs 

V. 

ЕЛ: £ / ' . . , ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Директор ТП ,,ДГ/<Г'Тър1 овшцс 

(иц?к. Стела Атаиасовау 

; Ръководител счетоводен отделги^А^Д^./ 
(Kaiiiiiica'An гелов я)/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

(име, подпис и печат) 



Образец № 3 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
ш резервни части, смазочни материали и консумативи за селскостопанска техника и услуги 

по ремонт на същите за нуждите на ТП „ДГС Търговище, гр. Търговище 

(изписва се предмета на поръчката за която се представя) 

От „Инжсервиз" ООД 
(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 

(когато е приложимо): 200954202 

представлявано от Юлиана Георгиева Иванова 

(трите имена) 
в качеството му на Управител 

(длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознах и проучих документацията за участие с настоящото 

Техническо предложение правя следните обвързващи предложения за изпълнение на 
обществената поръчка с горецитирания предмет: 

1.След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 
настоящата процедура, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен 

участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части, 

смазочни материали и консумативи за селскостопанска техника и услуги по ремонт на 
същите за нуждите на ТП „ДГС Търговище, гр. Търговище" 

(изписва се предмета на поръчката и обособената позиция за която се представя 
предложението). 

II.Изразявам готовност при възникнала необходимост от дейности по предмета на 
настоящата поръчка, съгласно списъкът с посочената селскостопанска техника и прикачен 
инвентар по т. II от „Техническата спецификация" и след представена изрична писмена 
заявка за обслужване на същите от страна на служител на Възложителя, отправено до 
„Инжсервиз" ООД със собствени/наети или предоставени за ползване технически 
оборудвани обект/и (сервиз/и) (невярното се зачертава), находящи се на следният адрес: 
rp. Попово ул."Белите Брези" №42, ет вх , 

ОбщПопово, тел. +359882471144, 
Забележка:Ако обектите/сервизите са повече от един, се добавя необходимият брой 

редове. 
В Работното време на обекта/ите (сервиз/ите), както следва: 

Понеделник: от 8:30 до 17:30 
Вторник: 8:30 до 17:30 
Сряда: 8:30 до 17:30 
Четвъртък8:30 до 17:30 
Петък8:30 до 17:30 
Ш.Потвърждавам, че при изпълнение на обществената поръчка в случай, че 



бъдем определени за изпълнители,ще се съобразяваме и няма да надхвърляме 
сервизните нормовремена по Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното 
застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за 
уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни 
средства, отнасящи се за услугата по ремонт на селскостопанска техника и 
прикачен инвентар, собственост на ТП ДЛС „Черни лом" гр.Попово, включваща: 

3.1.Диагностика на техниката по заявка на Възложителя: 
3.1.1 .диагностика на двигател; 
3.1.2.диагностика на горивна система; 
3.1.3 .диагностика на ел.инсталация; 
3.1.4.диагностика на съединител; 
3.1.5.диагностика на предавателна кутия; 
3.1.6.диагностика на ходова част; 
3.1.7.диагностика на кормилно управление; 
3.1.8 .диагностика на спирачна уредба; 
3.1.9.диагностика на хидравлична система. 
3.2.Текущ и основен ремонт по заявка на Възложителя. 

З.З.Подмяна на части по заявка на Възложителя. 
ЗАВъзстановяване на деформирани детайли(тенекеджийски услуги) по заявка на 
Възложителя. 
3.5.Бояджийски услуги по заявка на Възложителя. 
3.6.Регулиране на ходова част по заявка на Възложителя. 

IV.Декларираме, че носим пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от 
нас некачествени части и материали, както и за некачествено извършени от нас услуги по 
ремонт на селскостопанската техника и прикачен инвентар. 

V.Потвърждавам, че ще предоставим гаранционен срок на доставяните продукти 
за които е съотносимо, не по-малък от гаранционният срок на производителя, в 
съответствие с условията посочени в Техническата спецификация. 

VI. Предлаганата от НАС търговска гаранция за качеството, относно 
изпълнението на всяка една от услугите (в месеци)-или като цяло за всичкиуслуги е: 6 
месеца. 

УН.Декларирам, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно 
Техническа спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение. 

УШ.Декларирам, чепредлаганите резервни части и материали са фабрично нови, 
неупотребявани и отговарят на изискванията на възложителя, иче разполагаме с ресурс за 
изпълнение на настоящата обществена поръчка. IX. За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагам: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя- в свободен текст; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
г) декларация за срока на валидност на офертата. 

Дата 17/06/2019 
Име и фамилия Ш&У**^ • -pt-^isytf^ji^ AiJp 
Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника 
ши от надлежно упълномощено лице) 

JgZatrftzSiL,+ Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника 
ши от надлежно упълномощено лице) Ш / ш , ш il&i/М/IPI 



№ по 
ред 

Наименование на изделието Единична 
мярка 

Единична цена 
в лв. без вкл. 
ДДС 

ЬВери жен трактор Т-54 
1 Ризи Бутала Сигменти комплект 440,00 
2 Пиньон и корона комплект 123,00 
3 Разпръскван бр. 20,00 
4 Стартер 24V бр. 286,00 
5 Синхронизатор скоростна кутия бр. 150,00 
6 Полуоска преден мост бр. 84,25 
7 Фланец бр. 145,00 
8 Ос на люлеене бр. 18,00 
9 Колянов вал бр. 135,00 
10 Сегменти бр. 78,00 
11 Лагер аксиален бр. 20,00 
12 Палец съединител бр. 9,00 
13 Капачка полуоска бр. 20,00 
14 Полуоска заден мост бр. 310,00 
15 Диск спирачки бр. 18,00 
16 Каре бр. 25,00 
17 Всеотводен вал бр. 80,00 
18 Филтър Маслен двигател бр. 16,00 
19 Горивен Филтър бр. 19,00 
20 Филтър хидравлика бр. 15,00 
21 Филтър въздушен бр. 55,00 
22 Ремък 13*1250 бр. 50,00 
23 Ремък 17*1220 бр. 40,00 
24 Двигателно масло 20W50 литър 6,00 
25 Диференциално масло ЕР 90 литър 9,00 
26 Хидравлично масло MXL 32 литър 5,00 

27 Ос на люлеене бр. 35,00 
28 Ризи Бутала Сигменти комплект 156,00 
29 Диск притискателен бр. 65,00 
30 Диск феродов ЛУКС бр. 45,00 
31 Пиньон и корона комплект 350,00 
32 Ремонтен комплект турбо комплект 56,00 
П. Прикачен инвентар 
1. Болт бр. 1,00 
2. Лява шина 2 бр. 45,00 
3. Дясна шина 2 бр. 45,00 
4. Лява шина бр. 28,00 
5. Дясна шина бр. 28,00 
6. Тяло за шини ляво бр. 63,00 
7. Тяло за шини дясно бр. 63,00 
8. Предплужник ляв бр. 25,00 
9. Предплужник десен бр. 25,00 
10. Плужно тяло ляво бр. 350,00 
11. Плужно тяло дясно бр. 350,00 
12. Лемеж ляв бр. 280,00 
13. Лемеж десен бр. 280,00 
14. Гребен прикачен ляв бр. 135,00 
15. Гребен прикачен десен бр. 135,00 
16. Конзола бр. 2350,00 
Ш. Други резервни части за Верижен трактор : 
Ш.1.Посочени чрез фигури 
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№ по Наименование на изделието Единична Единична цена 
ред мярка в лв. без вкл. 

ДДС 
Фигура №1 
1. Маслен филтьр-поз.1 бр. 20,00 
2. Гарншура-поз .2 бр. 45,00 
3. Гарнитура-поз.З бр. 40,00 
4. Гарнитура -поз.4 бр. 30,00 
5. Уплътнение -поз.5 бр. 15,00 
6. Втулка -поз.6 бр. 60,00 
7. Гарнитура глава-поз.7 бр. 15,00 
8. Шпилка -поз.8 бр. 26,00 
9. Цилиндрова глава-поз.9 бр. 450,00 
10. Гарнитура-поз. 10 бр. 65,00 
11. Гарнитура -поз. 11 бр. 15,00 
12. Пробка антифирз-поз.12 бр. 11,80 
13. Гарнитура -поз. 13 бр. 19,00 
14. Гарнитура -поз. 14 бр. 28,50 
15. Гарнитура- поз. 15 бр. 32,00 
16. Запушалка(тапа) -поз. 16 бр. 10,65' 
17. Винт дълъг бр. 16,00 
18. Винт къс бр. 6,00 
Фигура № 2 
1. Сигменти комплект -поз. 1 к-т 130,00 
2. Лагери комплект - поз.2 к-т 90,00 
3. Бутален болт- поз.5 бр. 35,00 
4. Зегерка-поз.6 бр. 2,00 
5. Бутало - поз.7 бр. 125,00 
6. Втулка - поз.8 бр. 26,00 
Фигура № 3 
1. Скоба - поз. 1 бр. 25,00 
2. Ляв резервоар-поз.2 бр. 350,00 
3. Капачка резервоар-поз.З бр. 25,00 
4. Цедка - поз.4 бр. 35,00 
5. Кранче гориво - поз.5 бр. 17,00 
6. Маркуч гориво - поз.6 бр. 5,00 
7. Присъединител -поз.7 бр. 13,00 
8. Датчик гориво - поз.8 бр. 133,00 
9. Резервоар гориво десен - поз.9 бр. 450,00 
10. Клапан-поз.10 бр. 75,00 
Фигура № 4 
1. Капачка - поз. 1 бр. 12,60 
2. Подложна пластина - поз.2 бр. 7,00 
3. Маркуч радиатор - поз.З бр. 25,00 
4. Маркуч радиатор - поз.4 бр. 35,00 
5. Кранче- поз.5 бр. 62,00 
6. Радиатор бр. 192,00 
7. Перка бр. 185,00 
Фигура № 5 
1. Прозорец преден - поз.2 бр. 263,00 
2. Уплътнение прозорец - поз.З бр. 105,00 
3. Уплътнение - поз.4 бр. 85,00 
4. Прозорец долен - поз.5 бр. 398,00 
5. Амортисьор L600-150N -поз.6 бр. 165,00 
6. Прозорец заден - поз.7 бр. 245,00 



№ по 
ред 

Наименование на изделието Единична 
мярка 

Единична цена 
в лв. без вкл. 
ДДС 

7. Уплътнение прозорец 3870мм-поз.8 бр. 45,00 
8. Прозорец - поз. 10 бр. 195,00 
9. Уплътнение прозорец - поз.11 бр. 63,00 
10. Фексатор - поз. 12 бр. 2,00 
11. Уплътниние 2960 мм - поз. 13 бр. 43,00 
12. Тампони кабина бр. 90,00 
13. Дръжка врата бр. 363,00 
Фигура № 6 
1. Вал преден мост - поз. 1 бр. 320,00 
2. Ръкав преден мост - поз.2 бр. 600,00 
3. Семеринга -поз.З бр. 150,00 
4. Втулка - поз.4 бр. 220,00 
5. Челно уплътнение ръкав бр. 250,00 
6. Гарнитура челно уплътнение бр. 50,00 
Фигура № 7 
1. Семеринг - поз. 1 бр. 200,00 
2. Лагер - поз.2 бр. 55,оа 
3. Лагер- поз.З бр. 40,00 
4. Гарнитура-поз.4 бр. 20,00 
5. Капачка главина - поз.5 бр. 85,00 
6. Гайка - поз.6 бр. 2,00 
7. Болт - поз.7 бр. 2,00 
8. Джанта 5 отвора 260 мм бр. 390,00 
9. Джанта 8 отвора 330 мм бр. 450,00 
10. Джанта 8 отвора 260 мм бр. 430,00 
Фигура № 8 
1. Шпилка- поз.1 бр. 2,20 
2. Сфера- поз.З бр. 16,00 
3. Спирачен диск - поз.4 бр. 150,00 
4. Кожух спирачки - поз.5 бр. 242,00 
5. Капачка - поз.6 бр. 20,00 
6. Заключващо устройство - поз.7 бр. 50,00 
7. Сигмент- поз.8 бр. 25,00 
8. Бутален превключвател - поз.9 бр. 130,00 
9. Пружина - поз. 10 бр. 13,00 
10. Лост - поз. 11 бр. 15,00 
11. Вал- поз. 12 бр. 85,00 
Фигура № 9 
1. Диск - поз.2 бр. 185,00 
2. Диск - поз.З бр. 185,00 
3. Палци- поз.4 бр. 28,00 
4. Лост- поз.5 бр. 15,00 
5. Хидро цилиндър бр. 192,00 
Ш.2.Л руги резервни части извън фигурите 
1. динамо бр. 635,00 
2. Датчик масло бр. 200,00 
3. Фар бр. 144,00 
4. Лампа индикаторна бр. 120,00 
5. Контролер бр. 153,00 
6. Превключвател 12/24 V бр. 70,00 
7. Директен превключвател бр. 145,00 
8. Индикаторен ключ бр. 170,00 
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№ по Наименование на изделието Единична Единична цена 
ред мярка в лв. без вкл. 
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9. Ключ бр. 168,00 
10. Датчик масло изход бр. 300,00 
11. О пръстен бр. 5,00 
12. Гарнитура бр. 25,00 
13. Зъбно колело помпа х-ка бр. 142,00 
14. Гарнитура х-ка бр. 16,00 
15. Уплътнение бр. 14,00 
16. Щека масло хидравлика бр. 294,00 
17. Зъбно колело бр. 85,00 
18. Гарнитура бр. 28,00 
19. Гарнитура бр. 17,00 
20. Помпа хидравлична бр. 2300,00 
21. Помпа хидравлична 150 L бр. 1950,00 
22. Моторче чистачки бр. 230,00 
23. Резервоар(казанче антифриз) бр. 350,00 
24. Компресор въздух бр. 2220,00 
25. Контролер налягане бр. 420,00 
26. Спирачен вентил бр. 159,00 
27. Спирачен лост спирачен вентил бр. 340,00 
28. Държач спирачен вентил бр. 120,00 
29. Датчик налягане въздух бр. 360,00 
30. Превключвател бр. 246,00 
31. Индикаторен ключ бр. 150,00 
32. Лява индикаторна лампа бр. 152,00 
33. Дясна индикаторна лампа бр. 196,00 
34. Индикатор температура бр. 195,00 
35. Индикатор масло двигател бр. 165,00 
36. Индикатор ниво на горивото бр. 230,00 
37. Индикатор налягане въздух бр. 320,00 
38. Волтметър бр. 53,00 
39. Ключ запалване бр. 195,00 
40. Капачка индикаторна бр. 6,50 
41. Индикатор температура бр. 65,00 
42. Капаче бр. 125,00 
43. Индикатор масло трансмисия бр. 195,00 
44. Превключвател термостат бр. 124,00 
45. Копче чистачки бр. 21,00 
46. Чистачки бр. 65,00 
47. Копче фарове бр. 120,00 
48. Сигнално копче бр. 135,00 
49. Уплътнение кормилна конзола бр. 126,00 
50. Уплътнение водна помпа бр. 12,00 
51. Перка бр. 239,00 
52. Главина бр. 210,00 
53. Ремък водна помпа бр. 250,00 
54. Турбина бр. 1850,00 
55. Вал бр. 480,00 
56. Гарнитура водна помпа бр. 25,00 
57. Гарнитура бр. 15,00 
58. Водна помпа бр. 860,00 
IV. Други резервни части за прикачен инвентар 
Фигура № 10 
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№ по 
ред 

Наименование на изделието Единична 
мярка 

Единична цена 
в лв. без вкл. 
ДДС 

1. Ъглова планка YP350W - поз.1а бр. 35,00 
2. Болт М 12x35/10,9 твърдост- поз.1б бр. 2,50 
3. Гайка М12 DIN934-12 - поз.16 бр. 2,50 
4. Шина YPR 350 W - поз.2 бр. 150,00 
5. Шина лява VPR 350 W L - поз.2 бр. 150,00 
6. Подложна шина Т - 4мм - поз.З бр. 100,00 
7. Цодложна шина Т-2мм - поз.2 бр. 100,00 
8. Болт Ml2x35/10,9 твърдост бр. 3,00 
9. Гайка М12 DIN934-12- поз.4 бр. 3,00 
10. Лемеж SSP 350 WEP - поз.5 бр. 230,00 
11. Лемеж ляв SSP 350 WSPL -поз.5 бр. 230,00 
12. Плазмен лемеж SSP351WEP- поз.5 бр. 320,00 
13. Плазмен лемеж ляв SSP 351 WSPL-no3.5 бр. 320,00 
14. Лемеж SSP 350 WSE -поз.6 бр. 184,00 
15. Лемеж ляв SSP 350 WSEL-поз.б бр. 184,00 
16. Връх МР350-поз.7 бр. 135,00 
17. Връх ляв MP350L - поз.7 бр. 135,00 
18. Болт Ml2x35/10,9 твърдост - поз.8 бр. 3,00 
19. Гайка Ml2 DIN934-12-no3.8 бр. 3,00 
20. Болт 12x3 7//12,9 твърдост - поз. 8а бр. 3,00 
21. Подложка дълга WP351W- поз.9 бр. 150,00 
22. Подложка къса VP3 51 W-поз. 10 бр. 150,00 
23. Държан (пета) UP9- поз.11 бр. 148,00 
24. Държач ляв (пета лява) UP9L- поз. 11 бр. 148,00 
25. Планка къса ХР4-поз.12 бр. 148,00 
26. Болт М 12x3 5/10,9 твърдост - поз. 13 бр. 3,00 
27. Гайка М12х35/10,9 твърдост - поз.13 бр. 3,00 
28. Планка голяма ХР-6 - поз. 14 бр. 145,00 
29. Планка голяма ХР-61 - поз. 14а бр. 145,00 
30. Шайба С13-поз.15 бр. 1,00 
31. БолтМ12х45//10,9 твърдост - поз. 16 бр. 3,00 
32. Гайка М12 DIN934-12- поз.17 бр. 3,00 
33. Нож вертикален NG-35- поз. 18 бр. 190,00 
34. Нож вертикален ляв NG-3 5L- поз. 18 бр. 190,00 
35. Болт М12х85//10,9 твърдост- поз. 19 бр. 3,00 
36. Гайка М12 DIN934-12- поз.20 бр. 3,00 
37. Търкалящ щифт 21x45- поз.21 бр. 1,30 
38. Търкалящ щифт 21x50 - поз.21 бр. 1,30 
39. Търкалящ щифт 21x55- поз.21 бр. 1,30 
40. Търкалящ щифт 21x60- поз.21 бр. 1,30 
41. Болт с кръгла глава М16х75//10.9твърдост - поз.22 бр. 3,50 
42. Болт с кръгла глава М16х85//10.9 твърдост- поз.23 бр. 3,50 
43. Подложна шайба - поз.23 бр. 1,50 
44. Гайка М16 DIN127-no3.23 бр. 4,00 
45. Болт М12х40//10.9 твърдост - поз.24 бр. 3,00 
46. Гайка М12 DIN934-12- поз.24 бр. 3,00 
47. Комплект присъединителен (носещ) винт - поз.25-34 к-т 194,00 
48. Комплект присъединителен (носещ) винт - поз.26-34 к-т 194,00 
49. Комплект присъединителен винт - поз.З 5-3 6 к-т 165,00 
50. Присъединител (ляв , десен) - поз.З 7 бр. 165,00 
51. Болт М12х35/10.9 твърдост - поз.38 бр. 3,00 
52. Гайка М12 DIN934-12- поз.39 бр. 3,00 
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ред мярка в лв. без вкл. 
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53. Подложна шайба - поз.39 бр. 1,00 
54. Болт М12х35 DIN933- поз.40 бр. 3,00 
55. Подложна шайба 14 DIN 126 - поз.41 бр. 1,00 
56. Гайка М12 DIN934-8 - поз.42 бр. 3,00 
57. Гребен прикачен NP350WS-HO3.43 бр. 270,00 
58. Гребен прикачен ляв NP350WSL-no3.43 бр. 270,00 
59. Подложка - Т - поз.44 бр. 175,00 
60. Шайба подложна ф4,5мм - поз.45 бр. 2,50 
61. Болт М12х37//12.9 твърдост - поз.46 бр. 3,00 
62. Гайка VM 12 D1N980-12 - поз.46 бр. 3,00 
63. Шина SRP350W1- поз.47 бр. 150,00 
64. Шина SRP350WL1- поз.47 бр. 150,00 
65. Шина SRP350W2- поз.48 бр. 165,00 
66. Шина SRP350WL2- поз.48 бр. 165,00 
67. Шина SRP350W3- поз.49 бр. 178,00 
68. Шина SRP350WL3- поз.49 бр. 178,00 
69. Шина SRP350W41- поз.50 бр. 200,00 
70. Шина SRP350WL41- поз.50 бр. 200,00 
Фигура № 11 
1. ЕВР - 4 - Планка положение - поз. 1 бр. 165,00 
2. ЕВР - 4 L- Планка положение лява - поз. 1 бр. 265,00 
3. Болт Ml 6x60 DM933-8,8 - поз.2 бр. 3,40 
4. Гайка М16 DIN936 -8 поз.З бр. 3,40 
5. Вложка PDG5- поз.4 бр. 165,00 
6. Вложка лява PDG5L- поз.4 бр. 165,00 
7. Вложка PDG51U- поз.4 бр. 230,00 
8. Вложка PDG51U1- поз.4 бр. 230,00 
9. Вложка PDG52- поз.4 бр. 195,00 
10. Вложка PDG52L- поз.4 бр. 195,00 
11. Болт М12х40//12.9 твърдост- поз.5 бр. 3,00 
12. Болт М12х35//10.9 твърдост- поз.5а бр. 3,00 
13. Гайка М12 DIN934 -10- поз.6 бр. 3,00 
14. Гайка VM12 DIN9380 -12- поз.ба бр. 3,00 
15. Шайба С13-поз.7 бр. 1,00 
16. Шайба С132-поз.7а бр. 1,00 
17. Болт М10х50 DIN933-8.8- поз.8 бр. 2,00 
18. Гайка М10 DIN934 -8- поз.9 бр. 2,00 
19. Плъзгач -GP52- поз. 10 бр. 360,00 
20. Плъзгач ляв GP52L-no3.10 бр. 360,00 
21. Планка-поз. 11 бр. 136,00 
22. Болт М12х30/10.9 твърдост - поз.12 бр. 3,00 
23. Болт М12x40 /10.9 твърдост- поз. 13 бр. 3,00 
24. Плъзгач GP -5 - поз. 14 бр. 180,00 
25. Плъзгач GP 5L поз. 14 бр. 180,00 
У .Трактор ФЕНД ФАРМЕР 280 ВАРИО 
1. Маслен филтър бр. 20,00 
2. Горивен филтър бр. 40,00 
3. Филтър въздушен бр. 120,00 
4. Филтър въздушен патрон бр. 90,00 
5. Филтър скоростна кутия високо налягане бр. 195,00 
6. Филтър скоростна кутия ниско налягане бр. 195,00 
7. Филтър хидравлика бр. 195,00 
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24. Семеринг - поз.32 бр. 152,00 
25. Капачка ВОМ - поз.34 бр. 172,00 
26. О-пръстен - поз.38 бр. 1,00 
27. Водач - поз.39 бр. 48,00 
28. Болт - поз.40 бр. 3,46 
29. Болт - поз.41 бр. 3,40 
30. Болт - поз.47 бр. 2,00 
31. Федер шайба - поз.48 бр. 3,00 
32. Шпилка - поз.50 бр. 2,90 
Фигура № 13 
1. Капак - поз. 1 бр. 6930,00 
2. Болт- поз.2 бр. 14,80 
3. О-пръстен- поз.З бр. 1,00 
4. Зегерка - поз.4 бр. 1,00 
5. Поддожни шайби - поз.5 бр. 3,00 
6. Пръстен - поз. 6 бр. 2,00 
7. Ролков лагер - поз.7 бр. 42,00 
8. Фиксиращ болт - поз.8 бр. 15,20 
9. Фланец-поз.10 бр. 1456,00 
10. Пръстен - поз.11 бр. 69,00 
11. Болт - поз. 12 бр. 3,00 
12. Шайба - поз. 13 бр. 2,60 
13. Пръстен - поз. 15 бр. 3,00 
14. Щифт - поз. 16 бр. 2,00 
15. Бутало - поз. 18 бр. 462,00 
16. Уплътнение - поз. 19 бр. 96,00 
17. Уплътнение - поз.20 бр. 24,00 
18. Зъбно колело - поз.21 бр. 156,00 
19. Стойка — поз. 22 бр. 2300,00 
20. ОС - поз.23 бр. 1428,00 
21. ОС - поз. 24 бр. 1652,00 
22. Щифт - поз.26 бр. 19,60 
23. Лагер - поз.27 бр. 96,00 
24. Зъбно колело - поз.28 бр. 138,00 
25. Шайба - поз.29 бр. 52,00 
26. Вътрешен диск - поз.32 бр. 273,00 
27. Външен диск - поз. 33 бр. 368,00 
28. Корпус - поз.36 бр. 7324,00 
29. 0 - пръстен - поз.40 бр. 2,00 
30. Шпилка - поз.41 бр. 1,50 
Фигура № 14 
1. Корпус скроростна кутия - поз. 1 бр. 20000,00 
2. Капак корпус - поз.2 бр. 3000,00 
3. Болт - поз.З бр. 1,50 
4. Шайба -поз.5 бр. 1,00 
5. Болт - поз.6 бр. 3,00 
6. Фиксиращ щифт - поз.8 бр. 3,50 
7. Щифт - поз. 17 бр. 3,50 
8. Пробка - поз.22 бр. 9,00 
9. Уплътнителен пръстен - поз.23 бр. 4,50 
Фигура № 15 
1. Разширително казанче - поз. 1 бр. 1260,00 
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2. Стойка — поз.2 бр. 196,00 
3. Шайба - поз.5 бр. 165,00 
4. Редуциращ маркуч - поз.6 бр. 87,00 
5. Радиаторна капачка - поз.9 бр. 86,00 
6. Тръба-поз. 10 бр. 195,00 
7. Нипел - поз. 11 бр. 60,00 
8. Уплътнителен пръстен - поз. 12 бр. 3,00 
9. Скоба-поз.13 бр. 26,00 
10. Връзка-поз. 14 бр. 123,00 
11. Маркуч- поз. 15 бр. 145,00 
12. Клапан-поз. 16 бр. 236,00 
13. Скоба-поз. 17 бр. 45,00 
14. Маркуч 1 м - поз. 18 бр. 120,00 
15. Маркуч 1 м,- поз.22 бр. 150,00 
16. Нипел - поз.23 бр. 60,00 
17. Уплътнителен пръстен - поз.24 бр. 2,30 
18. Скоба - поз.25 бр. 263 Д ) 
19. Фиксираща лента - поз.26 бр. 2,00 
20. Коляно - поз.30 бр. 123,00 
21. Нипел - поз.32 бр. 75,00 
22. Уплътнителен пръстен - поз.ЗЗ бр. 23,00 
23. Маркуч 1 м- поз.35 бр. 120,00 
24. Връзка - поз.36 бр. 125,00 
25. Стойка- поз.44 бр. 32,00 
26. Болт — поз.46 бр. 2,50 
27. Втулка - поз.48 бр. 23,00 
28. Самонарезен болт - поз.49 бр. 6,00 
29. Шайба- поз.50 бр. 1,00 
Фигура № 16 
1. Фланец —поз.1 бр. 2300,00 
2. Гайка - поз.2 бр. 1,00 
3. Предпазител - поз.З бр. 29,00 
4. Втулка - поз.4 бр. 123,00 
5. О-пръстен - поз.5 бр. 23,00 
6. Шайба-поз.6 бр. 1,00 
7. Семеринг - поз. 8 бр. 210,00 
8. Болт - поз.9 бр. 3,00 
9. Лагер - поз. 12 бр. 125,00 
10. Лагер-поз. 14 бр. 300,00 
11. Пиньон/корона - поз. 15 бр. 2300,00 
12. Лагер - поз. 16 бр. 196,00 
13. Комплект дискове - поз.24 к-т 6752,00 
14. ОС - поз.27 бр. 1230,00 
15. Зъбно колело - поз.29, 30 бр. 123,00 
16. Щифт - поз.32 бр. 32,00 
17. Лагер - поз.34 бр. 56,00 
18. Подложна шайба - поз.35 бр. 2,30 
19. Комплект дискове - поз.37 бр. 5320,00 
20. Фланец - поз.39 бр. 1961,00 
21. Пръстен - поз.40 бр. 4,50 
22. Бутало - поз.43 бр. 186,00 
Фигура № 17 
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№ по 
ред 

Наименование на изделието Единична 
мярка 

Единична цена 
в лв. без вкд. 
ДДС 

1. Фланец - поз. 1 бр. 342,00 
2. Гресьорка - поз.2 бр. 1,00 
3. Пръстен - поз.З бр. 1,00 
4. Зегерка - поз.6 бр. 2,00 
5. Съчма - поз.9 бр. 2,00 
6. Водач-поз . 10 бр. 1,00 
7. Капак —поз. 13 бр. 1,00 
8. Пръстен - поз. 14 бр. 2,50 
9. К а р е - п о з . 16 бр. 3,50 
10. Зегерка-поз . 18 бр. 2,50 
11. Болт - поз.22 бр. 1,00 
12. Уплътняващ пръстен - поз.23 бр. 1,00 
13. Защитна капачка - поз.24 бр. 15,00 
14. Скоба - поз.25 бр. 2,00 
15. Кардан - поз.28 бр. 2346,00 
16. Лагер - поз.29 бр. 123,00 
17. Шайба - поз.З 1 бр. 23,00 
18. Пластмасова втулка - поз.З 3 бр. 63,00 
19. Грес-поз .З5 бр. 15,00 
Фигура №18 
1. Кабелна инсталация - поз. 1 бр. 2384,00 
2. Болт - поз.8 бр. 3,00 
3. Стойка - поз.9 бр. 233,00 
4. Гайка-поз . 17 бр. 1,00 
5 Акумулаторен полюс - поз.ЗО бр. 36,00 
6. Болт — поз.З 1 бр. 2,30 
7. Изолационна тръба - поз.32 бр. 36,00 
8. Самонтягащ винт - поз.47 бр. 5,00 
УП.ДР уги консумативи 
1. Спирачна течност 1л. 5,00 
2. Двигателно масло-5 W 40 синтетично 1л. 9,00 
3. Двигателно масло -10 W 40 полусинтетично 1л. 9,00 
4. Трансмисионно масло 1л. 9,00 
5. Антифриз-концентрат 1 л. 8,00 
6. Хидравлично масло 1л. 6,00 
УШ. КОСАЧКА F165 
1 О с - в а л бр. 50,00 
2 Таз - горен бр. 165,00 
3 Таз - долен бр. 165,00 
4 Държач на ножове бр. 230,00 
5 Ремък бр. 60,00 
6 Нож за косене бр. 4,00 
7 Кардан с механизъм бр. 165,00 
8 Лагер - носещ бр. 30,00 
/Y. Сламопреса „ WALGER" 
1 Игла бр. 45,00 
2 Въртящ апарат бр. 135,00 
3 Пружина за подбирач бр. 30,00 
4 Ламарина за подбирач бр. 65,00 
5 Кардан бр. 185,00 
X. ПУЛТ пп 4/25 
1 Лемеж бр. 165,00 
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№ по Наименование на изделието Единична Единична цена 
ред мярка в лв. без вкл. 

ДДС 
2 Дъска бр. 123,00 
XI. КУЛТИВАТОР КПС 4,2 
1 Пружина бр. 12,50 
2 Стълбец бр. 280,00 
3 Държател бр. 85,00 
4 Болт 10 мм бр. 1,00 
5 Гайка 10 мм бр. 1,00 

Обща стойност в лева без Д Д С 137278,12 

Предлагана обща крайна, като сбор от единичните стойности в лева без вкл. Д Д С : 
137278.12 лв.,словом стотридесет и седем хиляди двеста седемдесет и осем лева и 12 ст. 
** Не посочването на единична цена на някой от изброените в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ" 
артикули към настоящата обществена поръчка е основание за отстраняване на УЧАСТНИЦИТЕ. 

Забележка: Офертната цена трябва да се представи в български левове без вкл. ДДС. Офертна 
цена, представена в друга парична единица не се разглежда, а се отстранява от участие. 

III. Потвърждаваме, че единичните крайни цени за изпълнение на > договора, 
предложени от нас по-горе са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за 
изпълнението на обществената поръчка, включва всички разходи за доставката, 
включително такси, мита, транспортни разходи, и други разходи за изпълнение. 

IV. Потвърждаваме, че сме съгласни, стойността на всяка поръчка да се определя въз 
основа на посочените по-горе крайни единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно 
настоящото ни ценово предложение, като същите са постоянни и не подлежат на промяна 
през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от Възложителя 
финансов ресурс. 

V. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на 
проекта на договор, приложен към документацията за участие. 

При несъответствие на посочените в т. I и т. II числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 

Дата 17/06/2019 
Име и фамилия 
Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника ши от надлежно 
упълномощено лице) 

A m P t f k н 
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Приложение № A 

T e x н и ч е с к а с ii е ц и ф и к а ц и я 

за извършване на предмета на обществената поръчка, а именно: „Доставка на резервни 
части, смазочни материали и консумативи за селскостопанска техника, и услуги по 
ремонт На същите за нуждите на ТП„ДГС Търговище" гр. Търговище" 

!.Общи изисквания: 

1. За изпълнение на поръчката следва да се предостави осъществяването на 
следните доставки и/или услуги: 

1.1. създаване на цялостна организация за изпълнение предмета на поръчката и 
контрол на качеството на предоставяните доставки и/или услуги; 

1.2. участниците да разполагат със собствени/наети или предоставени за 
ползване технически оборудвани обект/и (сервиз/и), съобразени с предмета на 
настоящата обществена поръчка; 

1.3. участниците да разполагат със следния необходим минимум включващ най-
малко следните технически средства - инструменти, съоръжения и техническо 
оборудваме, както следва: 

• стенд за зареждане на акумулатори, стартерна количка; 
• заваръчна техника- електрожен; 
• Крикове до 15 т; 
• професионални инструменти - отверки, гаечни ключове; 
• уред за измерване на ел. инсталация; 
• уред за измерване състоянието на акумулаторите; 
• станция за зареждане на климатици; 
• компресор; 

1.4. участниците да разполагат с квалифициран/и служители/експерти за 
изпълнението на настоящата обществена поръчка; 

1.5. изпълнението на доставките и/или услугите да се извършва единствено и 
само след изрична писмена заявка за обслужване, представена от служител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост от изпълнение предмета на 
настоящата обществена поръчка и при условия посочени в документацията, 
обявлението и в проекта на договор. 

2.При изпълнението на услугите предмет на настоящата обществена поръчка, 
изпълнителят следва да се съобразява и да не надхвърля сервизните нормовремена по 
Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса 
за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, 
причинени на моторни превозни средства в неотменената част на горепосочената 
наредба. 

3.У частниците в настоящата процедура при възникнала необходимост, във 
връзка с осъществяване предмета на поръчката, трябва да имат възможност да доставят 
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резервни части, масла и консумативи, съгласно посочените в т. ш от настоящата 
„ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ" „или еквивалентно/и", които да бъдат 
оригинални, фабрично нови и неупотребявани, и да имат експлоатационни 
характеристики равни или по-добри от тези които заменят, да бъдат в срок на годност и 
с гаранционен срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е 
съотносимо). 

4.Посочените по вид доставки и/или услуги в настоящата документация и 
предмет на поръчката са предназначени за различни по вид модели и марки техника, 
които са със строго специфични технически характеристики, които се определят 
еднозначно от производителя. Поради това за характеристика ще се използва модела и 
производителя на съответната техника. 

5.Участниците представят гаранция за качеството за изпълнението на всяка една 
от доставките и/или услугите или като цяло за всички. 

II. Списък на селскостопанската техника и прикачен инвентар - предмет на 
обществената поръчка: 

№ Марка и модел на техниката Мярка Количество 
1 Колесен трактор „FEND FERMER 280VA" бр. 
2 Верижен трактор „Т-54" бр. 1 
3 Самоходно шаси „Т-06 47 EE" шаси двигател бр. 1 
4 Сламопреса ,,W ALGER" бр. 1 
5 Пръскачка „Термак" модел 400 бр. 1 
6 Сеялка - машина за гора бр. 1 
7 Горачка EFE-S 26 бр. 1 
8 СЕНОСЪБИРАЧ TSE4 бр. 1 
9 КОСАЧКА F165 бр. 1 
10 Фреза F160T бр. 1 
11 Фреза МР85 w бр. 1 
12 КУЛТИВАТОР КЛС 4,2 бр. 1 
13 ДИСКОВА БРАНА ПОУНАВЕСНА 1,5 бр. 
14 ПУЛГ пп 4/25 бр. 
15 Тракторно ремарке едноосно бр. 1 

III. Прогнозни артикули „или еквивалентно/и", наименование и мерни единици, 
посочени по отделно, съгласно посоченият списък на техниката в т.П от 
настоящата техническа спецификация: 

№ по Наименование на изделието Единична 
ред мярка 

1.Верижен трактор Т-54 
1 Ризи Бутала Сигменти комплект 
2 Пиньон и корона комплект 
3 Разпръсквач бр. 
4 Стартер 24V бр. 
5 Синхронизатор скоростна кутия бр. 
6 Полуоска преден мост бр. 
7 Фланец бр. 
8 Ос на люлеене бр. 
9 Колянов вал бр. 
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№ по 
ред 

Наименование на изделието Единична 
мярка 

10 Сегменти бр. 
11 Лагер аксиален бр. 
12 Палец съединител бр. 
13 Капачка полуоска бр. 
14 Полуоска заден мост бр. 
15 Диск спирачки бр. 
16 Каре бр. 
17 Всеотводен вал бр. 
18 Филтър Маслен двигател бр. 
19 Горивен Филтър бр. 
20 Филтър хидравлика бр. 
21 Филтър въздушен бр. 
.22 Ремък 13*1250 бр. 
23 Ремък 17*1220 бр. 
24 Двигателно масло 20W50 литър 
25 Диференциално масло ЕР 90 литър 
26 Хидравлично масло MXL 32 литър 
27 Ос на люлеене бр. 
28 Ризи Бутала Сигменти комплект 
29 Диск притискателен бр. 
30 Диск феродов ЛУКС бр. 
31 Пиньон и корона комплект 
32 Ремонтен комплект турбо комплект 

II. Прикачен инвентар 
1. Болт бр. 
2. Лява шина 2 бр. 
3. Дясна шина 2 бр. 
4. Лява шина бр. 
5. Дясна шина бр. 
6. Тяло за шини ляво бр. 
7. Тяло за шини дясно бр. 
8. Предплужник ляв бр. 
9. Предплужник десен бр. 
10. Плужно тяло ляво бр. 
11. Плужно тяло дясно бр. 
12. Лемеж ляв бр. 
13. Лемеж десен бр. 
14. Гребен прикачен ляв бр. 
15. Гребен прикачен десен бр. 
16. Конзола бр. 
III. Други резервни части за Верижен трактор : 
ШЛ.Посочени чрез фигури 
Фигура №1 
1. Маслен филгьр-поз.1 бр. 
2. Гарнитура-поз.2 бр. 
3. Гарнитура-поз.З бр. 
4. Гарнитура -поз.4 бр. 
5. Уплътнение -поз.5 бр. 
6. Втулка-поз.6 бр. 
7. Гарнитура глава-поз.7 бр. 
8. Шпилка-поз.8 бр. 
9. Цилиндрова глава-поз.9 бр. 
10. Гарнитура-поз.Ю бр. 
11. Гарнитура -поз. 11 бр. 
12. Пробка антифирз-поз. 12 бр. 
13. Гарнитура -поз. 13 бр. 
14. Гарнитура-поз. 14 бр. 
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JV® по 
ред 

Наименование на изделието Единична 
мярка 

15. Гарнитура- поз. 15 бр. 
16. Запушалка(тапа) -поз .16 бр. 
17. Винт дълъг бр. 
18. Винт къс бр. 
Фигура JV® 2 
1. Сигменти комплект -поз. 1 к-т 
2. Лагери комплект - поз.2 к-т 
3. Бутален болт- поз.5 бр. 
4. Зегерка-поз.6 бр. 
5. Бутало - поз.7 бр. 
6. Втулка - поз.8 бр. 
Фигура № 3 
1.. Скоба - поз. 1 бр. 
2. Ляв резервоар-поз.2 бр. 
3. Капачка резервоар-поз.З бр. 
4. Цедка - поз.4 бр. 
5. Кранче гориво - поз.5 бр. 
6. Маркуч гориво - поз.6 бр. 
7. Присъединител -поз.7 бр. 
8. Датчик гориво - поз. 8 бр. 
9. Резервоар гориво десен - поз.9 бр. 
10. Клапан-поз . 10 бр. 
Фигура № 4 
1. Капачка - поз. 1 бр. 
2. Подложна пластина - поз.2 бр. 
3. Маркуч радиатор - поз.З бр. 
4. Маркуч радиатор - поз.4 бр. 
5. Кранче- поз.5 бр. 
6. Радиатор бр. 
7. Перка бр. 
Фигура № 5 
1. Прозорец преден - поз.2 бр. 
2. Уплътнение прозорец - поз.З бр. 
3. Уплътнение - поз.4 бр. 
4. Прозорец долен - поз.5 бр. 
5. Амортисьор L600-150N -поз.6 бр. 
6. Прозорец заден - поз.7 бр. 
7. Уплътнение прозорец 3870мм-поз.8 бр. 
8. Прозорец - поз. 10 бр. 
9. Уплътнение прозорец - поз. 11 бр. 
10. Фексатор - поз. 12 бр. 
11. Уплътниние 2960 мм - поз. 13 бр. 
12. Тампони кабина бр. 
13. Дръжка врата бр. 
Фигура JV® 6 
1. Вал преден мост - поз. 1 бр. 
2. Ръкав преден мост - поз.2 бр. 
3. Семеринга-поз.З бр. 
4. Втулка - поз.4 бр. 
5. Челно уплътнение ръкав бр. 
6. Гарнитура челно уплътнение бр. 
Фигура № 7 
1. Семеринг - поз. 1 бр. 
2. Лагер - поз.2 бр. 
3. Лагер- поз.З бр. 
4. Гарнитура-поз.4 бр. 
5. Капачка главина - поз.5 бр. 
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№ по 
ред 

Наименование на изделието Единична 
мярка 

6. Гайка - поз.6 бр. 
7. Болт-поз .7 бр. 
8. Джанта 5 отвора 260 мм бр. 
9. Джанта 8 отвора 330 мм бр. 
10. Джанта 8 отвора 260 мм бр. 
Фигура № 8 
1. Шпилка - поз. 1 бр. 
2. Сфера- поз.З бр. 
3. Спирачен диск — поз.4 бр. 
4. Кожух спирачки - поз.5 бр. 
5. Капачка - поз.6 бр. 
6. Заключващо устройство - поз.7 бр. 
7. Сигмент- поз.8 бр. 
8'. Бутален превключвател - поз.9 бр. 
9. Пружина - поз. 10 бр. 
10. Лост - поз.11 бр. 
11. Вал- поз. 12 бр. 
Фигура № 9 
1. Диск - поз.2 бр. 
2. Диск - поз.З бр. 
3. Палци- поз.4 бр. -
4. Лост- поз.5 бр. 
5. Хидро цилиндър бр. 
III.2. Други резервни части извън фигурите 
1. динамо бр. 
2. Датчик масло бр. 
3. Фар бр. 
4. Лампа индикаторна бр. 
5. Сонтролер бр. 
6. Превключвател 12/24 V бр. 
7. Директен превключвател бр. 
8. Индикаторен ключ бр. 
9. Ключ бр. 
10. Датчик масло изход бр. 
11. О пръстен бр. 
12. Гарнитура бр. 
13. Зъбно колело помпа х-ка бр. 
14. Гарнитура х-ка бр. 
15. Уплътнение бр. 
16. Щека масло хидравлика бр. 
17. Зъбно колело бр. 
18. Гарнитура бр. 
19. Гарнитура бр. 
20. Помпа хидравлична бр. 
21. Помпа хидравлична 150 L бр. 
22. Моторче чистачки бр. 
23. Резервоар(казанче антифриз) бр. 
24. Компресор въздух бр. 
25. Контролер налягане бр. 
26. Спирачен вентил бр. 
27. Спирачен лост спирачен вентил бр. 
28. Държач спирачен вентил бр. 
29. Датчик налягане въздух бр. 
30. Превключвател бр. 
31. Индикаторен ключ бр. 
32. Лява индикаторна лампа бр. 
33. Дясна индикаторна лампа бр. 
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34. Индикатор температура бр. 
35. Индикатор масло двигател бр. 
36. Индикатор ниво на горивото бр. 
37. Индикатор налягане въздух бр. 
38. Волтметър бр. 
39. Ключ запалване бр. 
40. Капачка индикаторна бр. 
41. Индикатор температура бр. 
42. Капаче бр. 
43. Индикатор масло трансмисия бр. 
44. Превключвател термостат бр. 
45. Копче чистачки бр. 
46. Чистачки бр. 
47. Копче фарове бр. 
48. Сигнално копче бр. 
49. Уплътнение кормилна конзола бр. 
50. Уплътнение водна помпа бр. 
51. Перка бр. 
52. Главина бр. 
53. Ремък водна помпа бр. 
54. Турбина бр. 
55. Вал бр. 
56. Гарнитура водна помпа бр. 
57. Гарнитура бр. 
58. Водна помпа бр. 
IV. Други резервни части за прикачен инвентар 
Фигура № 10 
1. Ъглова планка YP3 5 0 W - поз. 1а бр. 
2. Болт М 12x35/10,9 твърдост- поз. 16 бр. 
3. Гайка М12 DIN934-12 - поз.16 бр. 
4. Шина VPR 350 W - поз.2 бр. 
5. Шина лява VPR 350 WL - поз.2 бр. 
6. Подложна шина Т - 4мм — поз.З бр. 
7. Подложна шина Т-2мм - поз.2 бр. 
8. Болт М12х35/10,9 твърдост бр. 
9. Гайка М12 DIN934-12- поз.4 бр. 
10. Лемеж SSP 350 WEP - поз.5 бр. 
11. Лемеж ляв SSP 350 WSPL -поз.5 бр. 
12. Плазмен лемеж SSP351WEP- поз.5 бр. 
13. Плазмен лемеж ляв SSP 351 WSPL-no3.5 бр. 
14. Лемеж SSP 350 WSE -поз.6 бр. 
15. Лемеж ляв SSP 350 WSEL-поз.б бр. 
16. Връх МР350-поз.7 бр. 
17. Връх ляв MP350L - поз.7 бр. 
18. Болт М12х35/10,9 твърдост - поз.8 бр. 
19. Гайка М12 DIN934-12-no3.8 бр. 
20. Болт 12х37//12,9 твърдост - поз.8а бр. 
21. Подложка дълга WP351W- поз.9 бр. 
22. Подложка къса VP351 W-поз.Ю бр. 
23. Държач (пета) UP9- поз. 11 бр. 
24. Държач ляв (пета лява) UP9L- поз. 11 бр. 
25. Планка къса ХР4-поз. 12 бр. 
26. Болт М12х35/10,9 твърдост- поз. 13 бр. 
27. Гайка М12х35/10,9 твърдост- поз. 13 бр. 
28. Планка голяма ХР-6 - поз. 14 бр. 
29. Планка голяма ХР-61 - поз. 14а бр. 
30. Шайба С13-поз.15 бр. 
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31. БолтМ12х45//10,9 твърдост - поз.16 бр. 
32. Гайка М12 DIN934-12- поз.17 бр. 
33. г!ож вертикален NG-35- поз.18 бр. 
34. ЕГож вертикален ляв NG-35L- поз.18 бр. 
35. Болт М12х85//10,9 твърдост- поз.19 бр. 
36. Гайка М12 DIN934-12-поз.20 бр. 
37. Търкалящ щифт 21x45-поз.21 бр. 
38. Търкалящ щифт 21x50 - поз.21 бр. 
39. Търкалящ щифт 21x55- поз.21 бр. 
40. Търкалящ щифт 21x60- поз.21 бр. 
41. Болт с кръгла глава М16х75//10.9твърдост - поз.22 бр. 
42. Болт с кръгла глава М16х85//10.9 твърдост- поз.23 бр. 
43. Подложна шайба - поз.23 бр. 
44. Гайка М16 DIN127-no3.23 бр. 
45. Болт Ml 2x40//10.9 твърдост - поз.24 бр. 
46. Гайка М12 D1N934-12- поз.24 бр. 
47. Комплект присъединителен (носещ) винт - поз.25-34 к-т 
48. Комплект присъединителен (носещ) винт - поз.26-34 к-т 
49. Комплект присъединителен винт - поз.35-36 к-т 
50. Присъединител (ляв , десен) - поз.37 бр. 
51. Болт М12х35/10.9 твърдост - поз.38 бр. 
52. Гайка М12 DIN934-12- поз.39 бр. 
53. Подложна шайба - поз.39 бр. 
54. Болт М12х35 DIN933- поз.40 бр. 
55. Подложна шайба 14 DIN126 - поз.41 бр. 
56. Гайка М12 DIN934-8 - поз.42 бр. 
57. Гребен прикачен NP350WS-no3.43 бр. 

58. Гребен прикачен ляв NP350WSL-no3.43 бр. 

59. Подложка - Т - поз.44 бр. 

60. Шайба подложна ф4,5мм - поз.45 бр. 

61. Болт М12х37//12.9 твърдост - поз.46 бр. 

62. Гайка VM 12 DIN980-12 - поз.46 бр. 

63. Шина SRP350W1- поз.47 бр. 

64. Шина SRP350WL1- поз.47 бр. 

65. Шина SRP350W2- поз.48 бр. 

66. Шина SRP350WL2- поз.48 бр. 

67. Шина SRP350W3- поз.49 бр. 
68. Шина SRP350WL3- поз.49 бр. 

69. Шина SRP350W41- поз.50 бр. 

70. Шиня SRP350WL41- поз.50 бр. 
Фигура № 11 
1. ЕВР - 4 - Планка положение - поз. 1 бр. 

2. ЕВР - 4 L - Планка положение лява - поз. 1 бр. 

3. Болт Ml6x60 DIN933-8,8 - поз.2 бр. 

'4. Гайка М16 DIN936 -8 поз.З бр. 

5. Вложка PDG5- поз.4 бр. 

6. Вложка лява PDG5L- поз.4 бр. 

7. Вложка PDG51U- поз.4 бр. 

8. Вложка PDG51U1- поз.4 бр. 

9. Вложка PDG52- поз.4 бр. 

10. Вложка PDG52L- поз.4 бр. 

11. Болт М12х40//12.9 твърдост- поз.5 бр. 

12. Болт М12х35//10.9 твърдост- поз.5а бр. 

13. Гайка М12 DIN934 -10- поз.6 бр. 

14. Гайка VM12 DIN9380 -12- поз.ба бр. 

15. Шайба С13-поз.7 бр. 

16. Шайба С132- поз.7а бр. 
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17. Болт Ml0x50 DIN933-8.8-поз.8 бр. 
18. Гайка М10 DIN934 -8- поз.9 бр. 
19. Плъзгач -GP52- поз.Ю бр. 
20. Плъзгач ляв GP52L-no3.10 бр. 
21. Планка - поз. 11 бр. 
22. Болт М12х30/10.9 твърдост - поз. 12 бр. 
23. Болт Ml2x40 /10.9 твърдост- поз. 13 бр. 
24. Плъзгач GP -5 - поз. 14 бр. 
25. Плъзгач GP 5L поз.14 бр. 

У.Трактор ФЕНД ФАРМЕР 280 ВАРИО 
1. Маслен филтър бр. 
2. Горивен филтър бр. 
3. Филтър въздушен бр. 
4. Филтър въздушен патрон бр. 
5. Филтър скоростна кутия високо налягане бр. 
6. Филтър скоростна кутия ниско налягане бр. 
7. Филтър хидравлика бр. 
8. Филтър парно бр. 
9. Филтър климатик бр. 
10. Капачка кардан бр. 
11. Каре Кардан бр. 
12. Бърза връзка бр. 
13. Пръстен преден мост бр. 
14. Семепинг преден мост планети бр. 
15. Моторче чистачки бр. 
16. Огледало бр. 
17. Капачка за резервоар бр. 
18. Датчик температура хидравлика бр. 
19. Тампон воден радиатор бр. 
20. Датчик обороти бр. 
21. Копче светлини бр. 
22. Датчик температура вода бр. 
23. Датчик температура масло бр. 
24. Датчик температура двигател бр. 
25. Датчик светлини бр. 
26. Датчик температура масло скоростна кутия бр. 
27. Датчик магнитен превключвател бр. 
28. Датчик антифриз бр. 
29. Казанче антифриз бр. 
30. Двигателно масло 15W40 ASEA Е4/Е5/Е7 API CI 4 литър 
31. Хидравлично масло 10W30 ACEA Е2 API CF 4/SF/GL -4 литър 
32. Трансмисионно масло 85W90 API GL - 4 литър 
33. Антифриз - концентрат литър 
VI-Други резервни части, възли и консумативи за Трактор ФЕНД ФАРМЕР 280 ВАРИО 
Фигура № 12 
1. Корпус - поз.1 бр. 
2. Болт - поз.2 бр. 
3. Маслена магистрала - поз.З бр. 
4. Болт - поз.4 бр. 
5. Изходящ вал - поз.5 бр. 
6. Втулка - поз.6 бр. 
7. Подложни шайби - поз.7 бр. 
8. Съчмен лагер - поз.8 бр. 
9. Зегерка-поз.11 бр. 
10. Позложни шайби - поз. 12 бр. 
11. Втулка-поз. 13 бр. 
12. Иглен лагер - поз. 14 бр. 
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13. Пръстен-поз. 15 бр. 
14. Шайба-поз. 16 бр. 
15. Зъбно колело- поз. 18 бр. 
16. Зегерка- поз. 19 бр. 
17. Съчмен лагер - поз.20 бр. 
18. Зегерка - поз.21 бр. 
19. Зъбно колело- поз.23 бр. 
20. Стопор - поз.24 бр. 
21. Болт - поз.25 бр. 
22. Зъбно колело — поз.28 бр. 
23. Съчмен лагер — поз.30 бр. 
24. Семеринг - поз.32 бр. 
25. Капачка ВОМ — поз.34 бр. 
26. О-пръстен - поз.38 бр. 
27. Водач - поз.39 бр. 
28. Болт - поз.40 бр. 
29. Болт - поз.41 бр. 
30. Болт - поз.47 бр. 
31. Федер шайба - поз.48 бр. 
32. Шпилка - поз.50 бр. 
Фигура № 1 3 . 
I. Капак - поз.1 бр. 
2. Болт- поз.2 бр. 
3. О-пръстен- поз.З бр. 
4. Зегерка - поз.4 бр. 
5. Подложни шайби - поз.5 бр. 
6. Пръстен - поз. 6 бр. 
7. Ролков лагер - поз.7 бр. 
8. Фиксиращ болт - поз. 8 бр. 
9. Фланец — поз. 10 бр. 
10. Пръстен-поз.11 бр. 
11. Болт-поз. 12 бр. 
12. Шайба - поз.13 бр. 
13. Пръстен-поз. 15 бр. 
14. Щифт-поз . 16 бр. 
15. Бутало - поз. 18 бр. 
16. Уплътнение - поз. 19 бр. 
17. Уплътнение - поз.20 бр. 
18. Зъбно колело - поз.21 бр. 
19. Стойка - поз. 22 бр. 
20. ОС - поз.23 бр. 
21. ОС - поз. 24 бр. 
22. Щифт - поз.26 бр. 
23. Лагер - поз.27 бр. 
24. Зъбно колело - поз.28 бр. 
25. Шайба - поз.29 бр. 
26. Вътрешен диск - поз.32 бр. 
27. Външен диск - поз. 33 бр. 
28. Корпус-поз.36 бр. 
29. О- пръстен - поз.40 бр. 
30. Шпилка - поз.41 бр. 
Фигура № 14 
1. Корпус скроростна кутия - поз.1 бр. 
2. Капак корпус - поз.2 бр. 
3. Болт - поз.З бр. 
4. Шайба -поз.5 бр. 
5. Болт - поз.6 бр. 
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6. Фиксиращ щифт - поз.8 бр. 
7. Щифт - поз.17 бр. 
8. Пробка - поз.22 бр. 
9. Уплътнителен пръстен - поз.23 бр. 
Фигура № 15 
1. Разширително казанче - поз.1 бр. 
2. Стойка - поз.2 бр. 
3. Шайба - поз.5 бр. 
4. Редуциращ маркуч - поз.6 бр. 
5. Радиаторна капачка - поз.9 бр. 
6. Тръба-поз.10 бр. 
7. Нипел - поз. 11 бр. 
8. Уплътнителен пръстен - поз. 12 бр. 
9. Скоба-поз.13 бр. 
Ш. Връзка - поз. 14 бр. 
11. Маркуч- поз. 15 бр. 
12. Клапан - поз. 16 бр. 
13. Скоба - поз.17 бр. 
14. Маркуч 1 м - поз. 18 бр. 
15. Маркуч 1 м.- поз.22 бр. 
16. Нипел - поз.23 бр. 
17. Уплътнителен пръстен — поз.24 бр. 
18. Скоба - поз.25 бр. 
19. Фиксираща лента - поз.26 бр. 
20. Коляно - поз.30 бр. 
21. Нипел - поз.32 бр. 
22. Уплътнителен пръстен - поз.33 бр. 
23. Маркуч 1 м- поз.35 бр. 
24. Връзка - поз.36 бр. 
25. Стойка- поз.44 бр. 
26. Болт - поз.46 бр. 
27. Втулка - поз.48 бр. 
28. Самонарезен болт - поз.49 бр. 
29. Шайба- поз.50 бр. 
Фигура № 16 
1. Фланец- поз.1 бр. 
2. Гайка - поз.2 бр. 
3. Предпазител - поз.З бр. 
4. Втулка - поз.4 бр. 
5. О-пръстен - поз.5 бр. 
6. Шайба - поз.6 бр. 
7. Семеринг - поз.8 бр. 
8. Болт - поз.9 бр. 
9. Лагер - поз. 12 бр. 
10. Лагер - поз. 14 бр. 
11. Пиньон/корона - поз. 15 бр. 
12. Лагер - поз. 16 бр. 
13. Комплект дискове - поз.24 к-т 
14. ОС - поз.27 бр. 
15. Зъбно колело - поз.29, 30 бр. 
16. Щифт - поз.32 бр. 
17. Лагер - поз.34 бр. 
18. Подложна шайба - поз.35 бр. 
19. Комплект дискове - поз.37 бр. 
20. Фланец-поз.39 бр. 
21. Пръстен - поз.40 бр. 
22. Бутало - поз.43 бр. 
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Фигура № 17 
1. Фланец — поз. 1 бр. 
2. Гресьорка - поз.2 бр. 
3. Пръстен - поз.З бр. 
4. Зегерка- поз.6 бр. 
5. Съчма - поз.9 бр. 
6. Водач - поз. 10 бр. 
7. Капак-поз . 13 бр. 
8. Пръстен-поз. 14 бр. 
9. Каре - поз. 16 бр. 
10. Зегерка-поз. 18 бр. 
11. Болт — поз.22 бр. 
12. Уплътняващ пръстен - поз.23 бр. 
13. Защитна капачка - поз.24 бр. 
14. Скоба - поз.25 бр. 
15. Кардан - поз.28 бр. 
16. Лагер - поз.29 бр. 
17. Шайба - поз.З 1 бр. 
18. Пластмасова втулка - поз.33 бр. 
19. Грес - поз.35 бр. 
Фигура №18 
1. Кабелна инсталация - поз. 1 бр. 
2. Болт-поз . 8 бр. 
3. Стойка - поз.9 бр. 
4. Гайка - поз. 17 бр. 
5 Акумулаторен полюс - поз.30 бр. 
6. Болт - поз.З 1 бр. 
7. Изолационна тръба — поз.32 бр. 
8. Самонтягащ винт - поз.47 бр. 
УП.Други консумативи 

1. Спирачна течност 1л. 
2. Двигателно масло-5 W 40 синтетично 1л. 
3. Двигателно масло -10 W 40 полусинтетично 1 л. 
4. Трансмисионно масло 1 л. 
5. Антифриз-концентрат 1 л. 
6. Хидравлично масло 1 л. 

VIII. КОСАЧКА F165 
1 Ос - вал бр. 
2 Таз - горен бр. 
3 Таз - долен бр. 
4 Държач на ножове бр. 
5 Ремък бр. 
6 Нож за косене бр. 

' 7 Кардан с механизъм бр. 
8 Лагер - носещ бр. 

/ X Сламопреса „WALGER" 
1 Игла бр. 
2 Въртящ апарат бр. 
3 Пружина за подбиран бр. 
4 Ламарина за подбирач бр. 
5 Кардан бр. 

X. ПУЛТ пп 4/25 
1 Лемеж бр. 
2 Дъска бр. 

XI .КУЛТИВАТОР КПС 4,2 
1 Пружина бр. 
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2 Стълбец бр. 
3 Държател бр. 
4 Болт 10 мм бр. 
5 Гайка 10 мм бр. 

Забележка: посочите фигури от № 1 до №18 екл. в т. 3 от настоящата техническа 
спецификация са неразделна част от същата. 

'Mr.OZjo/J.t. 
(дата, месец, година) 

Изготвил: у с / 
./^гШШ.. • PorgB^rx^?.... Х С У 

(трите имена и подпис на' лицето^ 
с професионална компетедадаса^ 
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