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Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 

РЕДА НА ЗОП 

 

 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Процедурата има за предмет доставка чрез покупка на семена за посев и препарати за 

растителна защита за нуждите на ТП ДЛС Шерба с примерно посочване на 

наименованието на продукта , съгласно техническа спецификация към документацията 

за стоки, както следва:  

1.Препарат за растителна защита срещу плевели по царевична култура- хербицид за 

борба с житни и някои широколистни плевели при царевица, с количество от 20 литра;  

2. Препарат за растителна защита срещу плевели по царевична култура – хербицид за 

борба с широколистни плевели, с количество от 5 кг; 3. Препарат за растителна защита 

срещу плевели по люцерна – хербицид за борба с широколистни плевели при люцерна- 

стара и млада, с количество от 32л; 4. Препарат за растителна защита срещу плевели по 

люцерна – хербицид за борба с житни  плевели при люцерна, с количество от 40л; 

5.Препарат за растителна защита за обеззаразяване на семена срещу телен червей- 

хоботник - Инсектицид за обеззаразяване на семена, с количество от 5 л ; 6. Препарат за 

растителна защита срещу люцернов листояд – Инсектицид срещу люцернов листояд, с 

количество от 6л; 7. Доставка чрез покупка на 600 кг. семена за посев от люцерина;8. 

Доставка чрез покупка на 20 броя торби по 50 000 броя семена в торба за посев от 

царевица; 9. Доставка чрез покупка на 7  броя торби по 500 000 броя семена  в торба за 

посев от сорго. 
 
Спецификация на стоките, предмет на настоящата поръчка: 

  1.Препарат за растителна защита срещу плевели по царевична култура 

       Хербицид за борба с житни и някои широколистни плевели при царевица /Нишин 

40 или еквивалентно/, с количество от 20 л , с пределна стойност в размер на 700,00 лв 

без ДДС 

     2. Препарат за растителна защита срещу плевели по царевична култура  

          Хербицид за борба с широколистни плевели /Каспър или еквивалентно/ , с 

количество от 5 кг; с пределна стойност в размер на 455 лв без ДДС 

     3. Препарат за растителна защита срещу плевели по люцерна  



       Хербицид за борба с широколистни плевели при люцерна- стара и млада /Пулсар 

40 или еквивалентно/ , с количество от 32л; с пределна стойност в размер на 2320,00 лв 

без ДДС 

     4. Препарат за растителна защита срещу плевели по люцерна  

      Хербицид за борба с житни  плевели при люцерна /Фузилат форте или 

еквивалентно/ , с количество от 40л; с пределна стойност в размер на 1680.00 лв без 

ДДС 

     5.Препарат за растителна защита за обеззаразяване на семена срещу телен червей- 

хоботник 

     Инсектицид за обеззаразяване на семена срещу телен червей- хоботник, с количество 

от 5 л ; с пределна стойност в размер на 2300.00 лв без ДДС 

      6. Препарат за растителна защита срещу люцернов листояд  

      Инсектицид срещу люцернов листояд /Карате зеон или еквивалентно/ , с количество 

от 6л; с пределна стойност в размер на 480.00 лв без ДДС 

      7. Доставка чрез покупка на 600 кг. семена за посев от люцерина /Джея или 

еквивалентно/ с пределна стойност в размер на 6950.00 лв без ДДС 

      8. Доставка чрез покупка на 20 броя торби по 50 000 броя семена в торба за 

посев от царевица  ; с пределна стойност в размер на 2920,00 лв без ДДС 

      9. Доставка чрез покупка на 7 броя торби по 500 000 броя семена в торба за 

посев от сорго  ; с пределна стойност в размер на 2100,00 лв без ДДС 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

2. Място на изпълнение на поръчката- ТП ДЛС „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна, 

Станция “Шерба”.  

3. Срок на договора – 31.12.2016г 

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, в 

срок не по- дълъг от три календарни дни, считано от датата на получаването й. 

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

предавателен протокол и представяне на оригинална фактура , издадена от 

Изпълнителя 

4.3.Предложената цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с 

изпълнението на поръчката,  включително всички разходи по доставката им франко 

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

Срок на валидност на офертата- 90 /деветдесет/ календарни дни включително, 

считано от крайния срок за получаване на офертите.  

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. 

Изготвил:  /п/ ...................  

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

               Дата на предаване на Възложителя: 10.02.2016 г  


