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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП 
 
 ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Наименование: “ Доставка, осъществена чрез покупка на изкуствени торове – 
амониев нитрат , в разфасовка торби от 50 кг , с прогнозно количество от 20  
тона за нуждите на ТП ДЛС Шерба  за 2015 година.”  

Количество – до 20 /двадесет/ тона 
Срок на изпълнение – до седем календарни дни, след заявка от Възложителя 
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. 
1. 1.Доставка на стоките- в срока за изпълнение на всяка заявка в рамките на 
действие на договора франко:    Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна.  

.  
2.Документиране на извършената доставка- изготвяне и подписване на  приемо- 
предавателен  протокол за извършена доставка. 
3. Условия за плащане: Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път, по 
посочена от изпълнителя банкова сметка в 20 /двадесет/ дневен срок след издаване на 



данъчна фактура  Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен приемо- 
предавателен протокол за извършената доставка. 
4.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. 

5. Пределна обща стойност на поръчката в размер на 20000.00 лева без ДДС. 

          РЕКЛАМАЦИИ 

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. 
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