
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Доставка, осъществена чрез покупка на изкуствени торове ( амониев нитрат- 34%)  

в разфасовка торби от 50 кг , с прогнозно количество от 33  тона за осъществяване 

стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба 

 

1. Предмет на поръчката: 

           Предмета на настоящата процедура е: Доставка, осъществена чрез покупка на 

изкуствени торове ( амониев нитрат- 34%)  в разфасовка торби от 50 кг , с прогнозно 

количество от 33  тона за осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба 

          2.Изисквания към изпълнението: 

       Количество – до 33 /тридесет и три/ тона 

Срок на изпълнение – до седем календарни дни, след заявка от Възложителя/съобразно 

предложения от участника/ 

Разфасофка- в торби,  нето 50 /петдесет/ кг 

Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на поръчката: 

Стоките , предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи, които ги 

съпътстват според вида й  и относимите към нея нормативни разпоредби , като например 

– указание/упътване за употреба, технически паспорт /описание , гаранционна карта, 

декларация за съответствие, сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н. 

Стоките , предмет на поръчката  се доставят от изпълнителя в състояние на готовност за 

употреба. 

График за изпълнение на поръчката- след подаване на заявка от възложителя , в рамките 

на срока на договора. 

Доставка на стоките- в срока за изпълнение на всяка заявка в рамките на действие на 

договора франко:    Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна.  

Документиране на извършената доставка- изготвяне и подписване на  приемо- 

предавателен  протокол за извършена доставка. 

Условия за плащане: Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път, по 

посочена от изпълнителя банкова сметка до 10 календарни дни след издаване на фактура 

от Изпълнителя и изготвяне на приемо- предавателен протокол за извършена доставка. 

Изисквания към образуването на предложената цена- предлаганата цена се образува, 

като се посочат отделните стоки, ед. цена без ДДС, количество и обща стойност без ДДС. 

Всички цени са в лева без ДДС 

 В крайната цена за доставка, следва да  са включени всички разходи за опаковка, такси, 

транспорт и други съпътстващи доставката разходи, франко посочения административен 

адрес. 

 

3. Краен срок на договора -  31.12.2016 г 

            4. Иисквания към доставката , предмет на поръчката     

      Товарене, транспорт, разтоварване и предаване  на доставката.  

      Изисквания към транспорта. 

      Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта и 

разтоварването на договорената доставка до мястото на предназначението. 

      Опаковка и обозначение 

      Избраният за изпълнител е длъжен да опакова доставката така, че да предотврати 

повреда или влошаване на състоянието й по време на транспортирането й  до крайната 



дестинация. Непредвидени и случайни разходи по транспорт и съхранение са за сметка 

на избрания за изпълнител. 

        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за 

сметка на избрания за изпълнител. 

 

         5. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:  

         5.1. Възлагането на дейностите е както следва: 

         Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email. 

Във всяка отделна заявка, се определят конкретното количество за доставка, която зависи 

от конкретните нужди на Възложителя. Минимално количество за заявка – не по- малко 

от 5 тона. 

       Забележка:   Доставките на изкуствени торове и необходимите количества ще се 

изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и 

до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на 

поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посоченото количество 

изкуствени торове  , съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят изцяло 

от нуждите му. 
 

        6.2. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-

предавателен протокол и представяне на оригинална фактура, по посочената в ценовото 

предложение  твърдо договорена единична цена / тон за доставка на изкуствени торове . 

 

        6.3.Предложената цена в лева/ тон без ДДС , следва да включва всички разходи на 

изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по 

доставката им франко обекта на  възложителя : ТП ДЛС Шерба, Станция “Шерба”, 

с.Гроздьово, обл.Варна. 

         6.4.. Рекламации по отношение на количеството и качеството на доставките  се 

правят в 14-дневен срок от момента на получаването им, за което се съставя констативен 

протокол.  

При установяване в последствие на влошени качества и негодност на стоката 

доставена от Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да изисква подмяна на 

същата, в съответствие  с условията и изискванията в документацията, подписания 

договор и техническата спецификация.  

Изпълнителят е длъжен да подмени за своя сметка стоката, която трябва да е със 

същите или с по-високи  параметри, качество и да е в срока на годност, при условията и 

сроковете на договора. 

 

 

 

 
Изготвил:........п/печат...........  

               /зал. на основание чл.2 от ЗЗЛД- специалист ловно стопанство  при  ТП ДЛС Шерба/ 

 

 
 


