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   УТВЪРЖДАВАМ: .........../п/................ 

 

  д-р ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ 

Кмет на община Якимово 

 

  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП  

 

с наименование: „Доставка на специализирана за снегопочистване машина и 

принадлежности за нуждите на община Якимово“ 

 

Данни за Възложителя: 

Възложител на настоящата поръчка, съгласно указанията на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП 

е Кмета на Община Якимово, с административен адрес: община Якимово, с.Якимово, 

п.к.3640, ул.Европа № 8. 

 

Целта на поръчката е да се достави транспортно средство с неговите 

принадлежности за извършване на зимно поддържане и снегопочистване на уличната 

мрежа на община Якимово. Изискванията към предмета на доставката са описани по-

долу, а условията на договорното правоотношение са указани в документацията за 

участие и проекто-договора. 

 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към предмета на доставката: 

Предметът на доставката включва:  

 1 /един/ брой употребявано специализирано транспортно средство- 

самосвал,  със следните характеристики:  

- двигател: дизел; 4х4;  

- мощност: минимум 168 конски сили; 

- технически особености: тристранно разтоварване, дълга база, силоотводен 

вал отпред, 8 извода за хидравлика отпред, бързи и бавни, 2 блокажа,  

- пробег: не повече от 250 000 км 

- полезен товар: не по-малко от 5000 кг 

Важно: Доставяният автомобил, с описаните по-горе характеристики не следва да 

бъде произведен (дата на първоначална регистрация) по-рано от 1990година. 

Оферти за транспортно средство, произведено преди тази дата ще се разглеждат 

като неотговарящи на условията на възложителя и ще бъдат отстранявани от 

участие в процедурата. 

 

 принадлежности и инвентар за извършване на снегопочистване и зимна 

поддръжка:  

- Гребло за сняг - с размери 2,80 – 3,40 метра дължина 

- Фреза за сняг -  с размери 2,30-2,50 метра  

- Устройство за опесъчаване – лентово, с минимум два резервоара за 

опесъчителен материал/луга по 600 литра всеки, с вместимост - 3 куб.см 
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Описаната техника следва да е технически изправна и годна за употреба по 

предназначение. 

 

Избраният изпълнител следва да предостави всички изискуеми документи за 

регистрация на доставената техника. Автомобилът следва да отговаря на всички 

изисквания за движение по пътната мрежа на Република България.  


