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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за 

доставка с предмет: «Доставка на употребяван колесен комбиниран багер – 1 брой за 

нуждите на Общинско предприятие «БКС» към Община Малко Търново». 
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І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 Целта  на процедурата е да бъде избран изпълнител по реда  на глава осма „а”, 

чл.101а, ал.2 от ЗОП, който да осигури качествено и точно изпълнение на обществената 

поръчка  за доставка на употребяван колесен комбиниран багер – 1 брой за нуждите на 

Общинско предприятие «БКС» към Община Малко Търново. 

 1.Предмет на поръчката: «Доставка на употребяван колесен комбиниран багер – 

1 брой за нуждите на Общинско предприятие «БКС» към Община Малко Търново». 

 

2.Вид на поръчката: По чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа 

на публична покана. 

 3. Обхват на поръчката: доставка на употребяван колесен комбиниран багер – 1 

брой. 
 4.  Място за изпълнение на поръчката: Общинско предприятие „БКС” към Община 

Малко Търново. 

 5. Срок за изпълнение на поръчката:  10 (десет ) календарни дни от сключване на 

договора.  

 6.  Срок на валидност на офертите: 40/четиридесет/ календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

 7.   Обща прогнозна стойност на поръчката: до 29 166,67 /двадесет и девет хиляди 

сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ лева без ДДС или 35 000,00 

/тридесет и пет хиляди/ лева с ДДС: 

 Забележка:Участник предложил цена по-висока от прогнозната стойност на 

поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

 ІІ.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Колесен  комбиниран багер  

Година на производство:  Не по- рано от 1994г. 

Отработени мото часове:  Не повече от 8 000 м.ч. 
 

No Наименование  Параметри 

1 ДВГ и задвижване   

 Мощност на ДВГ   75-100кс. при 2200 об./мин. 

 Работен обем  3800-4200 cm³ 

 Максимална мощност при обороти  Макс 2200 об./мин 

 Вид гориво  Дизел 

2 Трансмисия   

 Колесна формула  4 х 4 

 Скоростна кутия  Ръчна 

 Брой на предавките  4 напред/ 4 назад 

 Максимална скорост на движение  Мин. 35 km/ h 

 Съединител  С хидротрансформатор 

 Спирачна система  Многодискова маслена с хидравлично 

задействане 

 Кормилна уредба  С хидравличен усилвател 

  Хидравлично заключване на задния диференциал  Да 

3 Електрическа система   

 Захранване  12V 

 Фарове, стопове, мигачи  Да 

 Работни светлини  Мин. 4 предни/ 2 задни 



 Авариен режим на мигачите  Да 

 Сигнална лампа  Да 

4 Кабина   

 Конструкция, защитаваща оператора при 

преобръщане на машината и падащи предмети 
 Да  

 Врати за достъп  2 броя – лява и дясна 

 Чистачки на стъклата  Да (предна и задна) 

 Отопление и вентилация  Да 
 

No Наименование  Параметри 

 Индикатори  ДВГ, Трансмисия, филтри 

 -   tº на масло в ДВГ  Да 

 - tº на охлаждащата течност  Да 

 - ниво на гориво в резервоара  Да 

 - други: състояние на филтрите  Да 

 Уреди   

 Моточасовник  Да 

 Оборотомер  Да 

5 Челен товарач   

 Паралелно повдигащи рамена (автоматично 

хоризонтиране на кофата при повдигане) 
 Да 

 Хидравлични цилиндри за повдигане на 

товарачната кофа 
 2 бр 

 Хидравлични цилиндри за въртане на товарачната 

кофа 
 2 бр 

 Товароподемност на кофата  Мин. 1000кг 

 Височина на кофа товарач  Минимум 4 200мм 

 Кофа  - 1 брой  4х 1 –  многофункционална 

6 Багерно устройство   

 Носач на багерното устройство с фиксирана 

дължина 
 Да 

 Функция вилица за палети  Да комплект вилици за палети 

 Дълбочина на копане с багерната стрела  Мин 5,00 м 

 Максимална височина на багерната стрела  Мин. 5,50 м 

 Напречно изместване на багерната стрела  Да 

 Багерна кофа (ширина) – 1брой  400мм 

 Радиус на въртене на багерната кофа  180 градуса 

7 Хидравлична система  Товарочувствителна 

 Налягане в хидравличната система  Мин. 240 бара 

8 Гуми   

 Остатъчен ресурс на гумите  Мин. 60% 

9. Гаранции  Да 

 Срок на гаранция  Минимум шест месеца 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

 

  1.Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или  

заверено от кандидата копие с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно 

изискванията на възложителя към конкретните документи.  

  2. Документите на чужд език следва да бъдат представени и в превод на български 

език, а документа по т.ІV,т.3 се представя в официален превод. 

 4.Оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от 

упълномощен от него представител,   или  по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка, или с куриер. Върху плика  кандидата посочва адрес на възложителя,  

наименование  на участника и адрес за кореспонденция, телефон, факс.  

 Офертата се  представя  на  адрес: Общински център за информация и обслужване на 

граждани на Община Малко Търново, с адрес: гр. Малко Търново,  ул. «Малкотърновска 

комуна» №3. 

 5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

 6. Възложителят не  приема  за участие в процедурата и  връща  незабавно на  

участниците оферти, коита  са  представени  след изтичане  на крйния срок за получаване  

или в незапечатан или скъсан плик. 

Краен срок за подаване на предложенията   не по-късно от 17.00 часа на  10.09.2013 г. 

Представената оферта трябва да съдържа всички документи, посочени в публичната 

покана и документацията. 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Предлагания от участниците багер следва да е употребяван, произведен не по-

рано от 1994 год. и да отговаря на приложените  към документацията в настоящата процедура  

технически спецификации. 

2. Всяка оферта следва да съдържа: 

 2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

 2.2. Административни сведения за участника – образец №1. 

 2.3.  Копие от документ за регистрация на участника или Единен идентификационен 

код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български 

юридически лица. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност 

– заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични 

търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние. 

 2.4.  Предложение за изпълнение на поръчкат – образец №2. 

               Към предложението за изпълнение на поръчката   да се приложат подробни 

технически спецификации  на предлагания багер, (брошури, каталози, сертификати за 

качество и др. подходящи),  за да се удостоверят техническите характеристики на багера, 

описани в техническата спецификация.  

 2.5. Ценово предложение  – образец №3. 

 Участник предложил оферта, която не отговаря на техническите спецификации 

на възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Липсата, на който и да било от изброените документи по-горе  ще води до  

отстраняване на участника от процедурата. 

 

            V.  КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 
 Определеният критерий за оценка на офертите   е  “най-ниска цена”. 



 

VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

  

 6.1. Образец №1 –   Административни сведения за участника 

 6.2. Образец №2 -   Предложение да изпълнение на поръчката; 

 6.4. Образец №3 –   Ценово предложение; 

  

  

 


