
Пазарно проучване: " Стопански инвентар ,, във връзка с изпъленние на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.010-0009-C01 за проект "Развитие на 
социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община 
Белово" по процедура BG05М9OP001-2.10 "Развитие на социалното предприемачество" на 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.  

 

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации" 

 

Изходящ номер РОП – 272/18.09.2018год. 

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

Уважаеми дами и господа, 

 
За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП 

Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от 
Вас доставка на ,,стопански инвентар,, : 

1/ предоставяне на доставка на ,,стопански инвентар ,,: 

1/1/. Спесификация на доставката: 

1. Бензинов уред за засмукване на листна маса / листосмукачка с мощност 1100 
W и  въздушна метла/ – 2 бр. 

2. Бензинов моторен трион подходящ за кастрене, рязане на дърва X-Torq® двигател, 
Smart Start® система и възможност за обтягане на веригата без инструменти, Обем на 
цилиндъра - 38.2 cm³ ; Мощност - 1.4 kW ; Мощност - 1.9 hp ; MAX дължина на шината - 
16 in -  – 2 бр. 

3. Прътов трион - Професионалният прътов трион Разглобяемият вал, Двигателят "X-
Torq®" Технически характеристики:Маса (без режещи инструменти): 7 kg ;Дължина, в 
изпънато положение, с режещи инструменти: 397 cm; Двигател Обем на цилиндъра: 25.4 
cm³ ;Мощност: 1.34 hp ; Мощност: 1 kW ;Макс. скорост: 8500 rpm ;Обем на резервоара: 
0.51 l ; Разход на гориво (g/KWh): 395 g/kWh 
Препоръчителна Макс. дължина на шината: 11.81 in 
Препоръчителна Мин. дължина на шината: 9.84 in  – 1 бр. 

4. Бензинова моторна коса Моторна коса, храсторез - Функции и параметри 
Обем на двигателя: 25.0 куб.см 
Мощност: 0.6 kW / 0.8 к.с 
Обем на резервоара за гориво: 0.34 л 
Дължина на тръбата: 1324 мм 
Диаметър на тръбата: 19 мм 
Тримерна глава: P25 Tap 'n Go 



Извит вал: Разглобяем 
Регулируема ръкохватка: Loop 
Стоп ключ с автоматично връщане в изходна позиция: Да 
Сваляне на капака на въздушния филтър: Без инструменти 
Горивоподкачваща помпа: Да 
Ниво на вибрациите (ляво/дясно): 8.9/7.5 м/сек 
Ниво на шумa: 101.5 db (A) 
Гарантирано ниво на звукова мощност (LWA): 112 db (A) 
Тегло: 3.9 кг – 2 бр. 

5. Бензинов райдър за косене Коса електрическа с нож и корда Напрежение: 220V 
Консумирана мощност: 1200 W Скорост на въртене на празен ход: 7500 об./мин. Диаметър 
на рязане: 420 мм Тегло: 6.0 кг  
– 1 бр 

6. ЛПС и СРО – 1 4 бр. 
7. Метли – 20 бр; 
8. Ножици за рязане на храсти – 5 бр; 
9. Лопати – 10 бр; 
10. Кирка – 5 бр; 
11. Гребла – 5 бр; 
12. Тример – 3 бр . /спесификация - Електрически тример - 600W, с допълнителна 

ръкохватка за по-лесно косене с една или две ръце,Телескопично удължение от 
профилирана алуминиева тръба за олекотяване на конструкцията и оптимално настройване 
на дължината в зависимост от ръста. 

Технически параметри:Захранващо напрежение 230V~50Hz; Мощност 600W 
 Обороти без натоварване 9600min-1 ;Ширина на косене 30cm ;Телескопично удължение до 

18cm ; Тегло 2,3 кг/  
13. Колички / метални/ за събиране на тревна и листна маса – 3 бр; 

 

Участниците могат да оферират и евивалетни доствки ан инвентар с подобни или 
същите характеристики или по добри. Крайанта цена на офертата не следва да 
надвишава 30 000 лева без ДДС. Срок за оферите – 2 дни. 

 

....../п/..... 

Кмет на община Белово 

Инж. К. Варев 

 

 

 

 


