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ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с подготовка на проектно предложение с наименование „Изграждане на 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 

нуждите на РСУО - Регион Ботевград“, и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, по процедура за директно предоставяне „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, по оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020год.“ и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля 

да представите до 17,00 часа на 26.02.2018г., индикативни оферти за: 

„Доставка на мобилно и стационарно оборудване за нуждите на РСУО – регион 

Ботевград“ 

Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 

1. Име и адрес на оферента; 

2. Техническа спецификация съответстваща на тази в поканата - Приложение №1; 

3. Бланка за предоставяне на оферта - Приложение №2; 

4. Валидност на офертата; 

5. Дата на офертата. 

Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да 

бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, 

подпечатана и да бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за 

кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 17:00 часа на 26.02.2018г. 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация 

2. Приложение № 2 - Бланка за предоставяне на оферта. 

 

ВАЖНО !!! Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули 

от списъка. 

 

 

 

БОРИС БОРИСОВ  /П/ 

Зам. кмет на Община Ботевград 

/по Заповед №ОА-2/02.01.2018г./ 
 

 

mailto:obshtina@botevgrad.org


           ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
  2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, е-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg 

 

 

 

Приложение № 1  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Артикул Техническа спецификация Брой 

1 Челен товарач Емисии 97/68 EC Stage IIIb, Двигател Дизел 
Охладителна система Водно охлаждане, Обем, 
cm3 3 350 – 3450, Мощност при 2 400 об/мин до 93 
к.с. 
Товароподемност, kg  не по-малко от 1 850, Товар 
на преобръщане, kg  не по-малко от 3 700, Общо 
тегло, kg до 4 650, Капацитет на раб. хидравлична 
помпа, l/min* High Flow - не по-малко от 138 
Височина на разтоварване (от долен ръб на 
кофата), mm не по-малко от 2 950, Височина на 
окачване на товарене с палетни вилици, mm не по-
малко от 3 650 , Скорости, брой 2, Гаранция - 3 
години 

1 

2 Виличен 
високоповдигач 

Товароподемност 3,5т, Двигател – Газ, Капацитет  
не по-малко от 3.5 тона, Височина на повдигане не 
по-малко от 6,5 м, Комплект- :вилици и ротатор, 
щипка 

1 

3 Виличен 
високоповдигач 
 

Товароподемност 2,5т, Двигател – Газ, Капацитет 
не по-малко от 2.5 тона, Височина на повдигане не 
по-малко от 4,7 метра, Работно тегло не по-голямо 
от 3 970 кг, Ширина не по-малка от 1150 мм, 
Височина Макс. 2180 мм, Комплект-  Вилици, 
щипка 

1 

4 Камион-
контейнеровоз 
 

10 т. (4-7м3) 
Колесна формула  4х2, Ширина на шасито не по-
голямо от 2,6 м, Максимална височина не по-
голяма от 4 м, Междуосово разстояние 3 900 – 
4000 мм, Двигател – Дизелов, Обем на двигателя 
м3 не по-малко от  6 700, Мощност не по-малко от 
220 кс., Брой на цилиндрите 6, Скоростна кутия 
8+1, Основно натоварване на предна ос не по-
малко от  7 500 кг, Основно натоварване на задна 
ос не по-малко от 11 500 кг, Предно окачване  
Листово, Въздушно окачване задно 2 въздушни 
възглавници, Ограничител на скоростта до 89 км/ч 
Хук лифт система с капацитет не по-малко от 10 т 

1 
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5 Транспортно 
средство 
(лекотоварен 
камион – газодизел) 
 

Самосвално шаси - 3,5т комплект с надстройки и 
принадлежности, Общо тегло на автомобила до 
7т.,  
Конфигурация на мостовете 4х2, Мощност -
двигател не по-малко от 150 кс., Тип скоростна 
кутия 6-степенна ръчна скоростна кутия, Дължина 
не по малко от 6 550  мм, Ширина не по-малка от 2 
000 мм, Височина не по-голяма от 2 350 мм, 
Капацитет за повдигане на Хук лифт системата  не 
по-малко от 4 тона. 

3 

6 Мотометачна 
машина  
 

Двигател на газ, две странични четки и кабина за 
шофьора, Двигател - Ендотермичен двигател, 
Обработваема площ  20.000-30.000 кв.м., Работна 
ширина с 2 четки  не по-малко от 170 см, Система 
за изсипване на боклука –Хидравлична, Капацитет 
на бункера не по-малко от 480 л, Дължина не по-
малка от 2000 мм, Ширина не по-малка от 1400 мм 
Кабина, Наклон при работа не по малко от 20 
градуса 

1 

7 Колесен трактор  
 

Двигател – Дизел, Мощност не по-малко от 75 кс.,  
Кубатура на двигателя не по-малка от  3 350 см3,  
Навесна система с подем  не по-малко от 3 500  кг,  
Тегло на трактора без тежести не повече от 3 850 
кг, Колесна база не по-малка от 2 400 мм, Кабина с 
климатик. 

1 

8 Обръщач на компост 
 

Работна ширина не по-малка от 2 500 мм, 
Прикачен инвентар към трактор 3 точково, 
Височина на канала не по-малко от 1.7 м, Гумени 
завеси за предпазване на трактора, Диаметър на 
ротора не по-малко от 720 мм 

1 

9 БИО-ШРЕДЕР 
/ДРОБИЛКА/ 
 

С дизелов двигател, Тип на двигателя – Дизелов,  
Двигател не по-малко от 75 кс., Обем на работа на 
час от 40 до 60 т/ч, Височина на изходната лента от 
3 050  до 3 100 мм, Брой чукове не по-малко от 68 
Захранващ конвейр с минимални размери 2 500 
мм х 640 мм, да е налична система NO STRESS,  
Максимален диаметър на входящия материал не 
по-малък от 200 мм, Да е хомологизиран за 
движение по пътната мрежа, Максимално тегло не 
по-голямо от 3 500 кг 

2 

10 Челен товарач 
 

Двигател – Дизел, Мощност при 2200 об/мин (SAE 
J1995) не по-малко от 140 к.с, Работен обем не по-
малък от 4400 cm³, Степен на вредни емисии не 
по-малко от Stage IV, Три работни режима - 

1 
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Икономичен, нормален и мощен, Скорости 
минимум 4, Височина на разтоварване при 45° не 
по-малко от 2 760 мм, Височина точка окачване на 
кофата не по-малка от 3 975 мм, Общо работно 
тегло, kg не по-голямо от 11 700 кг, Сила на 
откъсване, KN не по-малко от 100 , Резервоар за 
гориво минимум 170 л, Шумов фон в кабината 
/ISO6396/, db(A) LpA не по-голям от 71, Кофа - не 
по-малка от 2 м3 

11 Метален контейнер  
 

Обем не по-малък от 4 м3, Дължина не по-голяма 
от 3 000 мм, Ширина не по-голяма от 1 700 мм, 
Височина не по-малка от 1 000 мм, Дебелина на 
дъното не по-малко от 5 мм, Дебелина на 
страници не по-малко от 4 мм. 

2 

12 Метален контейнер Обем не по-малко от 30 м3, Дължина не по-голяма 
от 6 234 мм, Ширина не по-малка от 2 290 мм, 
Височина не по-голяма от 2 160 мм, Дебелина на 
дъното не по-малка от 4 мм, Дебелина на страници 
не по-малка от 3 мм. 

2 

13 Метален контейнер  
 

Обем не по-малък от 15 м3, Дължина не по-голяма 
от 6 234 мм, Ширина не по-голяма от 2 290 мм, 
Височина не по-голяма от  1 255 мм, Дебелина на 
дъното не по-малко от  4 мм, Дебелина на 
страници не по-малка от 3 мм. 

2 

14 Платформена везна Размер на платформата/мм/ не по-малки от 
1500x2000, Макс.товар не по-малък от  3 000 кг 
Деление на скалата 1 кг, Гранция 3 г 

1 

15 Ръчна палетна 
количка 

Товароподемност не по-малко от 3 000 кг., Работна 
височина минимум 200 мм, Минимална височина 
не по-голяма от 85 мм, Дължина на вилиците не 
по-малко от 1 150 мм, Ширина на вилиците 540 мм 

2 

16 Вакуумен 
листосмукач на 
колесар 
 

Тип Ремарке триточково, Дължина не по-малка от 
2400 мм, Ширина не по-голяма от 1600 мм, 
Височина не по голяма от 2450 мм, Диаметър на 
всмукаелната тръба не по-малка от 220 мм, 
Дължина на всмукателната тръба не по-малка от 6 
м, Гориво Бензин 

3 

17 Контейнер – вана За събиране и извозване на отпадъци, Обем не по-
малък от 4 м3, Дължина не по-малка от  3 000 мм 
Ширина не по-малка от 1 700 мм, Височина не по-
голяма от 1 000 мм, Дебелина на дъното не по 
малко от 5 мм, Дебелина на страници не по-малко 
от 4 мм. 

12 

18 Контейнер – вана  За събиране и извозване на отпадъци, Обем не по- 12 
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малък от 6 м3, Дължина не по-голяма от 3 300 мм 
Ширина не по-голяма от 1 700 мм, Височина не по-
голяма от 1 300 мм, Дебелина на дъното не по-
малко от 4 мм, Дебелина на страници не по-малко 
от 3 мм. 

19 Мултилифт 
контейнер  
 

Обем не по-малък от 20 м3, Дължина не по-голяма 
от 6 300 мм, Ширина не по-голяма от 2 300 мм, 
Височина не по-голяма от 1 400 мм, Дебелина на 
дъното не по-малка от 4 мм, Дебелина на страници 
не по-малко от 3 мм. 

2 

20 Надстройка – 
 

Кош за зелени отпадъци към 3,5 т. Камион,  
Обем не по-малък от 4 м3, Дължина не по-голяма 
от 3 000 мм, Ширина не по-голяма от 1 700 мм 
Височина не по-малка от 1 000 мм, Дебелина на 
дъното не по-малко от  5 мм, Дебелина на 
страници не по-малко от 4 мм. 

2 
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