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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка осъществена чрез покупка на торове , за нуждите на ТП ДЛС Шерба за
2019 година, съгласно техническа спецификация“
1. Предмет на поръчката:
Предмета на настоящата процедура е: „Доставка осъществена чрез покупка на
торове , за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2019 година, съгласно техническа
спецификация“
2.Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за
изпълнение на доставката по обществената поръчка, включваща
2.1. Доставка чрез покупка на 1 тон тор за предсеитбено торене на посев от
люцерна, при следните характеристики: суперфосфат е високо концентриран фосфорен
тор със съдържание на Фосфор - 21% (P2O5) , Калций (Ca) - 23%,Сяра (S) - 12%. Продукта
да бъде с хранителни елементи за нуждите на люцерната и времето на приложението
му , с пределна стойност за 1 тон тор в размер на 600,00 лв без ДДС
2.2. Доставка чрез покупка на 5 тона тор за предсеитбено торене на посев от
царевица, при следните характеристики: общ Азот- 20%; Фосфор -.10%(P2O5), -; SO3 -.14%,
желязо ( Fe) – 0.02%; цинк- 0.002%.Торта да бъде с хранителни елементи за нуждите на
Царевицата и времето на приложението му , с пределна стойност за 5 тона тор в размер
на 3 750,00 лв без ДДС
2.3. Доставка чрез покупка на 5 тона тор за вегетативно торене на посев от царевица, при
следните характеристики: съдържание на амониев нитрат на база сухо вещество – мин.97,1%;
съдържание на общ азот на база сухо вещество- мин.34,4%. Торта да бъде с хранителни
елементи за нуждите на Царевицата и времето на приложението му, с пределна стойност за
5 тона тор в размер на 2750,00 лв без ДДС.

2.4. Доставка чрез покупка на 4,5 тона тор за предсеитбено торене на посев от
слънчоглед, при следните характеристики: съдържание на азот-16%; съдържание на
фосфати (P2O5)- 16%; съдържание на калий (К2) – 16%. Торта да бъде с хранителни
елементи за нуждите на слънчогледа и времето на приложението му, с пределна
стойност за 4.5 тона тор в размер на 3500,00 лв без ДДС.
На основание чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от ЗОП навсякъде , където в
документацията се посочват стандарти , спецификации, технически одобрения или
оценки или конкретен модел, източник или специфичен процес, или търговска
марка, патент или производство, които характеризират продуктите, сщите следва
да се четат и разбират „или еквивалентни“ . Еквивалентността се доказва по реда
на чл.50 и чл.52 от ЗОП.
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.

3. Срок и място за изпълнение на поръчката.
3.1.Срок на договора – 31.12.2019г.
3.2. Доставките се извършват в рамките до 7 (седем) календарни дни, считано от
получаване на заявката на възложителя.
3.3.Място на изпълнение: ТП ДЛС „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна, Станция
“Шерба”.

4. Прогнозна стойност на поръчката.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 600,00 (десет хиляди и шестотин)
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 погоре максимален финансов ресурс, включително пределен ресурс поотделно по видове
доставки на торове 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”.

5. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:
5.1.Доставките ще се изпълняват по поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в
момента на заявката. Заявката ще се извършва по телефон/факс или по електронен път на ел. адрес
посочен от Изпълнителя.

За периода на Договора, Възложителят може да не заяви или да не поръча
посочените в техническата спецификация видове и количества торове.
5.2.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната
доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на
единични цени съгласно представена ценова оферта на Изпълнителя по приложен образец.

5.3. Отчитане/приемане на дейностите ще се извършва на базата на приемо-предавателен
протокол (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), и
представяне на оригинална фактура, като за дата на доставката се счита датата записана на
приемо- предавателния протокол (протокол за доставка, търговски документ или друг
съотносим документ) от получателя на доставката.
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.
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:....... подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД.............
/инж.Слави Златинов/
Зам.директор

