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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 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 масов посев от 

зимна мека безосилеста пшеница - първо и второ размножение 

• Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

• Предмет на поръчката: Доставка на обеззаразени семена за масов посев от зимна 

мека безосилеста пшеница - първо и второ размножение, от високодобивен сорт,  

вписан в Официалната сортова листа на Република България,  с минимални 

изисквания към стопанските качества съгласно техническата спецификация. 

• Година на производство – 2019г. 

• Код по CVP: 03111000 

• СРОК НА ДОГОВОРА: 30.12.2019 г. 

• МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр.Тервел, складова база на възложителя. 

• КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ – прогнозно 1300кг. семена първо размножение до 1200лв. 

без ДДС и прогнозно 6400кг. семена второ размножение до 4300лв.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, складова база на 

възложителя.. 

 - Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка 

 -Плащане –На основание чл.303а, ал.2, предл. Второ от Търговския закон, по 

изключение в настоящата поръчка Възложителя поставя условие за плащане на  

доставените стоки в срок до 60 дни от приемането им и получаване на фактура. Това се 

налага по важна за възложителя причина, а именно нужда от по-голям период от време за 

реализация на пазара на дървесината добивана от Възложителя, и тъй като това не би 

представлявало злоупотреба с интереса на кредитора и не би накърнило добрите нрави и 

обичайната практика в земеделието, според която е прието доставките на семена, торове и 

препарати да се плащат от земеделските производители с по-голяма отсрочка, а често 

дори и след прибиране на реколтата. Документиране- Фактура издадена от изпълнителя, 

Платежно нареждане  

 ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на 

стоката предмет на поръчката). 

 

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Групова принадлежност на сорта група Б – средни с повишена сила 

пшеници  

Потенциал за добив – средния добив за периода на Минимум 900 кг/дка зърно 



изпитване съгласно резултатите от 

сортоизпитването отразени в официалния 

бюлетин на Изпълнителна агенция по 

сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

Раннозрелост Средно ранен сорт, максимална 

продължителност на 

вегетационния период до 250 дни 

Студоустойчивост Минимум средно ниво 

Устойчивост на полягане Минимум висока  

Устойчивост на оронване Минимум средна 

Устойчивост към кафява и черна ръжда на 

изкуствен инфекциозен фон 

Минимум „високо“ устойчив 

Устойчивост към фузариум по класа Минимум висока устойчивост 

 

 

Изготвил:...П..................                                

 /Г.Антонов / 

 

 


