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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка осъществена чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП 

ДЛС Шерба за 2017 година с примерно посочване на наименованието на продукта, 

съгласно техническа спецификация“ 

 

1. Предмет на поръчката: 

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

семена за посев за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2017 година с примерно 

посочване на наименованието на продукта, съгласно техническа спецификация“ 

         2. Срок и място за изпълнение на поръчката.  
2.1.Срок на договора – 30.12.2017г. 

2.2. Доставките се извършват в рамките до 7 (седем) календарни дни, считано от 

получаване на  заявката на възложителя. 

2.3.Място на изпълнение:  ТП ДЛС „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна, Станция 

“Шерба”.  

         3. Прогнозна стойност  на поръчката. 
  Общата прогнозна стойност на поръчката е 3450,00 (три  хиляди четиристотин и 

петдесет) лева без ДДС . Обявените количества в техническата спецификация са прогнозни и в 
тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на Възложителя, като 
последния не се ангажира с тяхното пълно усвояване. 

Участници, които предложат за изпълнение цени, които надвишават посоченият по-

горе максимален финансов ресурс ще бъдат отстранени от процедурата. 
       Предложената цена 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 с.Гроздьово, обл.Варна, Станция “Шерба”.  
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       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 отделна заявка, се определят конкретното количество, вид на доставката, която зависи от 

конкретните нужди на Възложителя.  

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

протокол и представяне на оригинална фактура. 

 

          5.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 , и т.н. 

        6. Иисквания към доставката , предмет на поръчката     

      Товарене, транспорт  и предаване  на доставката.  

      Изисквания към транспорта. 

      Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето и транспорта 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. 

       Доставката се предава с подписване на двустранен приемо- предавателен протокол 

между страните. 

 
          7. Изисквания към продуктите за доставка: 

7.1. Изисквания към семената за доставка да са вписани в Европейския каталог за 

сортовете или Официалната сортова листа на Република България, одобрена от 

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). 

 
         8.Начин на плащане: 

          Заплащането ще се извършва по банков път , по банкова сметка на Изпълнителя въз 

основа на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, изготвен от Изпълнителя и 

оригинална фактура.   

            Плащанията по договора ще се извършва по банков път, в срок до 10 календарни дни 

след представяне на приемо-предавателен протокол за извършена доставка и оригинал на 

фактура.  

          Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

Ценовото  предложение на участника  , като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване 

през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов 

ресурс. 

За извършените доставки, изпълнителят издава фактура, в която се вписват номер на 

договор, вид , количество и стойност  на извършените доставки . 

           Всяко едно от плащанията се извършва след надлежното му приемане по реда на 

проекто-договора към настоящата документация. 

           Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата документация 

проект на договор. 

        9. Техническа спецификация на стоките предмет на поръчката. 

          1.Доставка чрез покупка на 3 броя торби по 150 000 броя семена в торба за 

посев от слънчоглед (Адажио или еквивалент) толерантен на: склеротиния, 



фомопсис и фома , Синя китка раси А-Е по-високи температури; стабилни добиви и 

при по-сухи условия  ; Добре запълнена пита;средно високо растение със здраво 

стъбло; много добра изравненост на растенията, с пределна стойност в размер на 

1020,00 лв без ДДС 

          2. Доставка чрез покупка на 5 броя торби по 50 000 броя семена в торба за 

посев от царевица (Амбишъс или еквивалент), при следните характеристики: 
Висок добивен потенциал; Много добра приспособимост към всички почвени типове; 

Pанен хибрид за зърно, тип конски зъб; много добро запълване върха на кочана , с 

пределна стойност в размер на 750,00 лв без ДДС 

         3. Доставка чрез покупка на 12 броя торби по 50 000 броя семена в торба за 

посев от царевица (Футурикс или еквивалент), при следните характеристики:бърз 

начален растеж при ниска температура; висока устойчивост на болести и удавяне; 

стабилна реколта в стресови условия с пределна стойност в размер на 1680,00 лв без 

ДДС. 

 

Изготвил:... /п/................   

 

               /...........заличено – Р-л ловно стопанство при  ТП ДЛС Шерба/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



 


