
 

                                   МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област                                                                                                                                                                                                                                                  

Адрес за кореспонденция:с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

………………………………………………………..                                                                                             
 

 

 

                                                      УТВЪРДИЛ: 

                                                      Зам.директор на ТП ДЛС „Шерба“.../п/ печат............ 

                                                                                    //(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)- / 

                                                      Оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г.                   

                                                       на директора на ТП ДЛС Шерба 
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на земеделска продукция (фураж и друга селскостопанска 

продукция), а именно допълващ фураж за елени, необходими за осъществяване 

стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба за 2017 година, съгласно техническа 

спецификация“ 

1. Предмет на поръчката: 

           Предмета на настоящата процедура е: „Доставка на земеделска продукция (фураж 

и друга селскостопанска продукция) , а именно допълващ фураж за елени, 

необходими за осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба за 2017 

година, съгласно техническа спецификация“     . 

      

           2.Техническа спецификация на доставките: 

         2.1. Доставка на прогнозно количество допълващ фураж за елени необходим за 

подхранването им с цел подобряване на трофейните  качества и общото им физическо 

състояние. 

        Прогонозно количество за доставка на допълващ фураж за елени е до 60 тона, 

предоставени в торби с разфасовка от 20 кг под формата на гранули. Прогнозен ресурс за 

доставката- до  25860 лв. без ДДС  . 

         Минимално съдържание на допълващ фураж за елени, както следва: 

               Суровинен състав: 

               -царевица; 

               -пшеница; 

               -ечемик; 

               -соев шрот; 

               -слънчогледов шрот; 
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               -пшенични трици; 

               -готварска сол; 

               -креда; 

               -съдържание на  органичен селен, стимулиращ  сперматогенезата; 

               -комплекс витамини и минерали. 

            Хранителен състав: 

            -влага- не повече от 13% 

            -калций- минимум 1.5% до 1.6%; 

            -фосфор – минимум 0.65%, максимум 0.7% 

            -лизин- минимум 0.7% 

            -метионин- минимум 0,34% 

            -сурови мазнини- минимум 3.300% 

            -сурови влакнини- минимум 8% 

            -суров протеин- минимум 16.8% 

        3. Срок и място за изпълнение на поръчката.  
3.1.Срок на договора – до 31.12.2017г 

3.2Доставката следва да се извърши в срок : съгласно предложения от 

участника , но не повече от  3 календарни дни, считано от датата на получаване на 

заявката на Възложителя  

3.3.Място на изпълнение:  

- ТП ДЛС Шерба  , Станция Шерба, с.Гроздьово, обл.Варна. 
ВАЖНО!!! 

В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на конкретен 

модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, следва да 

се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на 

възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални качества. Участниците могат да 

предлагат еквивалентни на посочените стоки, със същите или по-добри работни 

характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и идентични 

с посочените в спецификацията.  

В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то следва 

да изготви сравнителна таблица за съществените работни характеристики, функционалност и 

качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от възложителя, от която таблица да е 

видна тяхната еквивалентност, или превъзходството на предлаганите от участника 

 

       4. Доставките на допълващ фураж за елени 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 

допълващ фураж за елени , съответно прогнозен ресурс- същите са прогнозни и зависят 

изцяло от нуждите му. 

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 определя конкретното количество,  което зависи от конкретните нужди на 

Възложителя. Минимално количество за заявка – не по- малко от 5 тона 

5.2. 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 в лева/тон за съответния вид фураж. 

5.3. 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.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. 

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

готовност за употреба. 

 7. 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. 

 

Изготвил:......../п/...........  

               /(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)- Ръководител ловно стопанство  при  ТП 

ДЛС Шерба/ 


