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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на агротехнически услуги за 2020 година в поземлени имоти , 

предоставени за управление на ТП ДЛС Шерба - жътва на пшеница , съгласно 

техническа спецификация“ 

       1. Обект на настоящата обществена поръчка е   услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от 

ЗОП. 

       Код по CPV номенклатурата : 77100000- услуги свързани със селското стопанство 

       Финансиране: от стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба 

 

        2.Настоящите  технически спецификации определят  минималните изисквания  за 

изпълнение на  услугите, предмет на обществената поръчка, които  включват: изпълнение 

на агротехническа услуга- жътва в поземлени имоти , предоставени за управление на 

ТП ДЛС Шерба за 2020г . , по култури, землище, кадастрален номер , прогнозна площ 

и пределна стойност, както следва: 
2.1. Жътва на пшеница на площ от 70 дка , в землището на с.Величково, 

общ.Дългопол, обл.Варна, поземлен имот с кадастрален №10495.31.37 , НТП – нива, вид 

територия- земеделска земя , с пределна ед.стойност за извършване на услугата в размер 

на 15.00 лв/дка без ДДС. ; 

2.2. Жътва на пшеница на площ от 93 дка , в землището на с.Цонево, 

общ.Дългопол, обл.Варна, поземлен имот с кадастрален №78519.624.6 , НТП – нива, вид 

територия- земеделска земя , с пределна ед.стойност за извършване на услугата в размер 

на 15.00 лв/дка без ДДС 

 

Забележка:Ценова оферта на участник, в която се предлага цена по- висока от 

посочената ед.цена за дейността ще бъде отстранена от участие в процедурата. 
Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническата 

спецификация количества.Възлагането ще се извършва при необходимост.  
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     3. Прогнозна стойност  на поръчката. 

Прогнозната стойност на поръчката е 2445,00 лева без включен ДДС 

 

      4.Основни изисквания към услугите: 

        4.1. Услугата се извършва при спазване действащите технически норми и стандарти 

, относими към изпълнението на поръчката, включително сроковете за извършване на 

предвиденото агротехническо мероприятие. 

        4.2.Заявка за изпълнение на услугата ще се извършва по телефон , адрес или по 

електронен път от страна на Възложителя до Изпълнителя. 

        4.3.Обявените количества в техническата спецификация са прогнозни и в тях може 

да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на Възложителя , като 

сключването на договор не го задължава със задължителни поръчки за извършване на 

услугата за прогнозната му стойност , ако нуждите му не изискват такава. 

        4.4.Приемане изпълнението на всяка услуга се извършва по вид и количество с 

приемо- предавателен протокол , подписан от представители на двете страни. При 

различие в площта на поземлените имоти , констатирано в приемо- предавателните 

протоколи , заплащането се извършва на база действително измерената площ и цената за 

единица декар за съответния вид дейност. 

          

        5. Срок и място на изпълнение на услугите.Срок на договора.  

        5.1.Срок на договора – до 31.12.2020 г. 

       5.2. Начало на изпълнение за всяко агротехническо мероприятие- до 3 (три) календарни 

дни, считано от датата на  заявка от Възложителя. 

       5.3.Срок на валидност на предложението- 90 календарни дни  считано от крайният срок 

за подаване на оферти , определен в обявлението за обществената поръчка 

        5.4. Място на услугата: ниви , предоставени за управление на ТП ДЛС Шерба  в землището 

на с.Величково и с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна 

 
Изготвил:....... подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД............. 

Инж.Слави Златинов 

 


