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Изх.№ 237/10.02.2016 г. 

Офис с.Старо Оряхово 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

    В електронната страница на Агенция по обществени поръчки , по партидата на 

„Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, с партиден №02711 е публикувана 

открита процедура по реда на ЗОП с предмет:      Процедурата има за предмет доставка 

чрез покупка на семена за посев и препарати за растителна защита за нуждите на ТП 

ДЛС Шерба с примерно посочване на наименованието на продукта , съгласно 

техническа спецификация към документацията за стоки, както следва:  

1.Препарат за растителна защита срещу плевели по царевична култура- хербицид за 

борба с житни и някои широколистни плевели при царевица, с количество от 20 литра;  

2. Препарат за растителна защита срещу плевели по царевична култура – хербицид за 

борба с широколистни плевели, с количество от 5 кг; 3. Препарат за растителна защита 

срещу плевели по люцерна – хербицид за борба с широколистни плевели при люцерна- 

стара и млада, с количество от 32л; 4. Препарат за растителна защита срещу плевели по 

люцерна – хербицид за борба с житни  плевели при люцерна, с количество от 40л; 

5.Препарат за растителна защита за обеззаразяване на семена срещу телен червей- 

хоботник - Инсектицид за обеззаразяване на семена, с количество от 5 л ; 6. Препарат за 

растителна защита срещу люцернов листояд – Инсектицид срещу люцернов листояд, с 

количество от 6л; 7. Доставка чрез покупка на 600 кг. семена за посев от люцерина;8. 

Доставка чрез покупка на 20 броя торби по 50 000 броя семена в торба за посев от 

царевица; 9. Доставка чрез покупка на 7  броя торби по 500 000 броя семена  в торба за 

посев от сорго. 
ID на документа в Регистъра на обществените поръчки, както следва: 

 
Номер на Решение :  № 712604 от 10.02.2016г 

Номер на Обявление : №712607 от 10.02.2016г. 
Забележка: Съобщението е за информация. 
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