
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

Съгласно Общия терминологичен речник CPV на обществените поръчки, настоящата 

поръчка има за предмет извършване на ДОСТАВКА (покупка) на Доставка на боя, 

спрей, разредители и четки необходими за маркиране, с код по CPV 44810000, 

44832200: 

Изготвил:……П…………. /Инж.Ренета Назърова-зам.директор на ТП ДГС Добрич/ 

 

Пазарна цена на дребно е цената на стоката, на която се предлага в търговската мрежа (вкл. и интернет), към момента на 

провеждане на процедурата, или цената на стоката в търговския обект на участника съгласно действащия му ценоразпис или 

посочената в търговския обект цена на стоката, видно от представения със снимката на стоката каталог, ценоразпис, етикет, табела 

или информация за продажната цена на стоката. При съмнение, че стоката предложена за доставка от участника е с по ниска реална 

пазарна цена от посочената от него, и същата е умишлено завишена за да отговори на изискванията на възложителя, комисията 
може да извърши проверка за установяване на реалната пазарната цена чрез проучване в интернет или в търговските обекти. В 

случай, че комисията установи, че същата стока предложена от участника се продава на пазара на дребно на цена, която не отговаря 

на изискванията на възложителя, участника ще бъде отстранен. Участника няма да бъде отстранен ако се установи, че друг 
участник в избора на изпълнител е предложил напълно идентична стока, чиято цена на дребно в търговската мрежа отговаря на 

изискванията на възложителя.   

Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез посещение на 
търговския обект, изискване на информация от държавни органи и лица, чрез проучване в интернет, както и да изисква от 

участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства – копия от фактури за извършени продажби от 

участника преди подаването на офертата, копия от дневника за продажбите, и др. данни съгласно ЗОП, за период не по-голям от 
три месеца преди датата на подаването на офертата.  

№ артикул Прогнозно 

Количество в 

брой 

опаковки 

опаковка Вместимост 

на 

опаковката  

Изисквания към ценовия клас по 

крайната пазарната цена на дребно  за 

една опаковка  

1. Алкидна боя за 

маркиране на 

дървесина- осигуряваща 
лесно нанасяне, нисък 

разход при ползване, 

трайно покритие и 
устойчивост на 

атмосферни условия   

   

 

1.1. цвят бял 740 кутия 0.65 л от 4.00 лв. с ДДС 

1.2. цвят син 300 кутия 0.65 л 
от 4.00 лв. с ДДС 

2. Спрей за маркиране на 

дървесина осигуряващ 

лесно нанасяне, нисък 

разход при ползване, 
трайно покритие и 

устойчивост на 

атмосферни условия 

    

2.1. цвят червен 50 Флакон 0.4 л от 4,00 лв. с ДДС 

2.2. цвят черен 10 флакон 0.4 л от 4,00 лв. с ДДС 

3. Разредител за боя 
представляващ бистра, 

прозрачна, лесно 
подвижна течност без 

механични примеси, 

неразтворим във вода, 
съдържащ еднородна смес 

от органични 

разтворители 

20 бутилка 0,9 л от 3,00 лв. с ДДС 

4. Четки за боя маркиране 

на дървесина - плоски с 

естествен плътен косъм с 
широчина от 50мм. 

60  Х от 1,50 лв. с ДДС 


