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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Доставка на строително имущество и материали за нуждите на 

Комендантство - МО през 2014 година. 

 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Строително имущество и материали съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4 към 

настоящата техническа спецификация. 

 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение. 

Основните характеристики и разфасовки на строителното имущество и 

материали са съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4 към настоящата техническа 

спецификация. 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита. 

 Не се изисква. 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика. 

 Не се изисква. 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт. 

 Не се изисква. 

3.5. Изисквания за сертификация. 

 Не се изисква. 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка. 

 Не се изисква. 

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение. 

 Не се изисква. 

3.8. Други специфични изисквания. 

Не се изисква. 

 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ  

 Строителното имущество и материали следва да бъдат съобразени със 

стандартите на ЕС и БДС. 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

 обучение на инженерно-технически състав; 

Не се изисква. 

 осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на 

български и/или друг език; 

 придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер); 

Не се изисква. 

 придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс; 

Не се изисква. 

 придобиване на допълнително оборудване; 

Не се изисква. 

 осигуряване на резервни части; 
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Не се изисква. 

 метрологично осигуряване; 

Не се изисква. 

 осигуряване на извънгаранционно обслужване; 

Не се изисква. 

 осигуряване на техническа помощ; 

Не се изисква. 

 други. 

Не се изисква. 

 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА. 

Строителното имущество и материали да бъдат етикирани съгласно  опаковка 

на производителя и да притежават стикери за произход на продукта, и с отбелязан 

срок на годност и условията, при които се използва. 

 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ 

 изисквания за гаранции по експлоатация; 

  Доставените строителното имущество и материали  трябва да бъдат в срок на 

годност не по малък от шест месеца от крайния им срок за използване.  

 изисквания за гаранции по съхранение. 

 

 

 

 

 

 

 


