
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

 Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

 Наименование на поръчката: Доставка на обеззаразени семена за посев от зимна 

мека пшеница - първо размножение 

 Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

 Предмет на поръчката: Доставка на обеззаразени семена за посев от пшеница - 

първо размножение, от високодобивен осилест сорт,  вписан в Официалната 

сортова листа на Република България за 2018г.,  с минимални изисквания към 

стопанските качества съгласно техническата спецификация. 

 Код по CVP: 03111000 

 СРОК НА ДОГОВОРА: до 31.12.2018г. 

 МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр.Тервел 

 КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ – 1500.00 кг. на стойност до 1350,00 лв. без ДДС 

 СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 3 дни от подаване на заявка. 

  

 Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на 

поръчката: Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи 

които ги съпътстват според вида на стоката 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. 

 

 Доставените стоки се разтоварват от представител/за сметка на изпълнителя, и се 

предават на възложителя в състояние на готовност за употреба. 

 

 График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договора. 

 - Доставка на стоките: до 3 дни от подаване на заявка, в рамките на действие на 

договора, франко посоченото местоизпълнение - гр.Тервел. 

 - Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка 

 -Плащане – В 30 дневен срок от подписване на приемо-предавателния протокол за 

извършената доставка. Документиране- Фактура издадена от изпълнителя, Платежно 

нареждане  

  

 ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ и изисквания към характеристиките 

на семената предмет на поръчката, съгласно резултатите от сортоизпитването им 

отразени в официалния бюлетин на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, 

апробация и семеконтрол. 

 

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Групова принадлежност на сорта Минимум средни по сила 

пшеници. 

 

Потенциал за добив – средния добив за периода на 

изпитване съгласно резултатите от 

сортоизпитването отразени в официалния 

бюлетин на Изпълнителна агенция по 

сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

Средно за периода на изпитване да 

са получени минимум 817 кг/дка 

зърно 

Раннозрелост Средно ранен сорт, максимална 

продължителност на 

вегетационния период до 250 дни 



Студоустойчивост Минимум „ниска“ 

Устойчивост на полягане Минимум „устойчив“  

Устпйчивост на оронване Минимум „средно устойчив“ 

Устойчивост към кафява ръжда на естествен 

инфекциозен фон 

Минимум „средно устойчив“ 

Устойчивост към фузариум по класа на естествен 

инфекциозен фон 

Висока устойчивост 

 

 

Изготвил:...../П/..чл.2 ЗЗЛД............                                

 /Вилия Цанкова/ 

 

 


