
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Възложител: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

 

1.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Какво ще се доставя/извършва) 

Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, 

т.12 от ЗОП) по ЗОП. 

Наименование на поръчката: "Изпълнение на агротехнически услуги–дисковане, 

сеитба, торене и валиране на пшеница, балиране на люцерна и жътва на пшеница, 

царевица и слънчоглед в ниви, находящи се в ДГТ на територията на ДЛС Тервел ТП на 

СИДП ДП" 

 

Обект на поръчката: УСЛУГА 

Предмет на поръчката: Услуги, свързани със селското и горското стопанство 

Код по CVP: 77000000 

 

Срок на договора: до 31.12.2018г. 

 

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (Къде ще се извършва) 

в отдели от ДГТ на ТП ДЛС Тервел в община Тервел  

 

3. КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ 

Вид на работата 

Прогнозно 

количество в декари 

Максимална единична 

цена в лева без ДДС за 

един декар 

Дисковане два пъти 1000 5,00 

сеитба пшеница 500 4,00 

торене пшеница 500 2,00 

валиране пшеница 500 2,00 

балиране люцерна 560 7,00 

раздробяване на слънчогледови стебла/ сечка/ 500 2 

жътва на пшеница с включен транспорт на 

добитата продукция до най-близкия до отдела 

кантар за изтегляне, и след това до база за 

съхранение на разстояние до 8 км.  

 530 15,50 

жътва  на слънчоглед с включен транспорт на 

добитата продукция до най-близкия до отдела 

кантар за изтегляне, и след това до база за 

съхранение на разстояние до 8 км 500 15,50 

жътва на царевица с включен транспорт на 

добитата продукция до най-близкия до отдела 

кантар за изтегляне, и след това до база за 

съхранение на разстояние до 8 км 570 17,00 

 

 

4. СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА 

10 дни от възлагане със заявка. 

 

5.НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА: 

1.При спазване действащите технически норми и стандарти, които се отнасят до 

изпълнението за конкретната  позиция   от поръчката, вкл. и  техните срокове . 



2.Със специализирана селскостопанска техника подходяща за изпълнение на 

отделните мероприятия за съответната култура. 

3.С минимален процент загуби на зърно от декар при жътвата. 

4. Етапа от изпълнението на услугата – жътва, товарене на транспортно средство, 

транспорт до кантар, теглене, разтоварване в база за съхранение, се изпълняват само в 

присъствие на служител на възложителя. 

5. Условия и начин на плащане - по банков път, в срок до 60 дни от издаване и 

получаване на фактура по конкретната заявка. 

 

 

 

 

Изготвил: / П/ залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД                             

 


