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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 

РЕДА НА ЗОП 

 

 

 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

„Доставка, осъществена чрез покупка на фуражи, съгласно техническа 

спецификация , за нуждите на ТП ДЛС Шерба  за 2015 година» 
1.Количество и обем: изпълнението на обществената поръчка включва: 

Доставка, осъществена чрез покупка  на фуражи , по видове както следва:  

№ Вид мярка количество 

 1 2 3 3 

 1 Царевица - зърно т 130 

 2 пшеница т 50 

Забележка:   Доставките по видове фуражи 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 посочените количества 

фуражи, съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят изцяло от 

нуждите му. 
 

2. Място на изпълнение на поръчката- ТП ДЛС „Шерба“, Станция “Шерба” , с.Гроздьово, 

обл.Варна.  

3. Срок на договора – една година, считано от датата на сключване на договора 

или до достигане на максимално допустимата стойност по договора. 

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

4.1. Възлагането на дейностите е както следва: 

Доставката ще се извършва след предварителна заявка, подадена по факс или email. Във всяка 
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отделна заявка, се определят конкретното количество, вид на доставката и крайният срок на 

съответната доставка, която зависи от конкретните нужди на Възложителя. Минимално 

количество за заявка – не по- малко от 5 тона 

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

протокол и представяне на оригинална фактура, по посочената в ценовата оферта твърдо 

договорена единична цена за съответния вид фураж. 

 

4.3.Предложената цена в лева без ДДС , следва да включва всички разходи на изпълнителя, 

свързани с изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им франко 

обекта на  възложителя :Станция “Шерба”, с.Гроздьово, обл.Варна. 

4.4.. 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:................... 

               /Илия Илиев- специалист ловно стопанство  при  ТП ДЛС Шерба/ 

               Дата на предаване на Възложителя:.08.12.2015г 

 

 

 


