






ОДОБРЯВАМ: 

КМЕТ на ОБЩИНА МИЗИЯ 

Д-р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Вид поръчка –покупка 

2. Наименование на стоката:  Доставка на въглища за отопление на детски заведения, 

Здравна служба, „Общински център” и кметства на територията на Община Мизия през 

отоплителен сезон 2017- 2018 г.  

3. Характеристика: тип „Донбаски” или еквивалентни. 

4. Количество: Общо до 110 т., разпределени по обекти, както следва: 

 

№ Място на доставката Количество (тон) 

1 ДГ „Незабравка”, филиал „Детелина” гр. Мизия 

 

12 

2 ДГ „Незабравка”, филиал „Здравец” с. Крушовица 15 

3 ДГ „Незабравка”, филиал  „Пчелица” с. Софрониево 14 

4 ДГ „Незабравка”, филиал  „Калинка” с. Липница 10 

5 Дом за стари хора с. Липница 15 

6 Здравна служба- Мизия 5 

7 Общински център- Мизия 8 

8 Кметство Крушовица  10 

10 Кметство Липница 15 

11 Кметство Войводово 5 

12 Кметство Сараево 1 

 Общо: 110 

 

Посочетите количества са ориентировъчни, като Възложителят си запазва правото да 

не заяви цялото количество, в зависимост от нуждите и възможностите за разплащане.   

 

5. Опаковка: насипни 

6. Модул на делимост: Съгласно заявки на възложителя, в зависимост от нуждите и 

възможностите за разплащане. 

7. Предаване на стоката: Посочените обекти в т. 4 от настоящата поръчка- спецификация. 

Доставките следва да се извършват в рамките на работното време на детските градини и 

другите общински обекти, но в никакъв случай след 17.00 часа или в почивни дни. 

8. Местополучаване: Посочените обекти в т. 4 от настоящата поръчка- спецификация. 

Доставките следва да се извършват в рамките на работното време на детските градини и 

другите общински обекти, но в никакъв случай след 17.00 часа или в почивни дни. 

9. Пределна цена: минимална/максимална цена 290 лева на тон без ДДС. 

10. Цена, включени разходи: В оферираната цена да бъдат включени всички разходи, 

франко обектите на Възложителя (цена на стоката, данъци, такси, акцизи, 

административни разходи, транспорт и др.)  

11. Начин на плащане: По банков път. 

12. Срок на заплащане на цената: До 30 дни от издаване на съответната фактура за 

извършена доставка, удостоверено с двустранно подписан приемателно- предавателен 

протокол.  

13. Срок на получаване на стоката: До 3 дни от получаване на заявката от Възложителя. 

14. Гаранция (депозит): Не е приложимо 



19. Документация на стоката:  

-  Приемателно- предавателен протокол; 

-  Копие от сертификат за качество на продукта; 

-  Оригинална данъчна фактура; 

20. Начин на установяване на количествата- измерване в присъствието на представител на 

Възложителя.  

 






