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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

• Обществена поръчка възлагана чрез: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП) 

Наименование на поръчката: "Доставка чрез покупка на Амониев нитрат и Карбамид  

• Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

Предмет на поръчката: Азотни торове  

• Код по CVP: - 24410000  

• СРОК НА ДОГОВОРА: до достигане на прогнозната стойност, или сключване на нов 

договор за същата поръчка през същата или следващата година, което настъпи по-рано 

• МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр.Тервел 

• КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - прогнозно около 12т. Амониев нитрат и 23т. Карбамид  

• СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 3 работни дни от заявката. 

• Разфасовка– Амониев нитрат и Карбамид в чували нето 500кг. 

• 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. 

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

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

франко посоченото място за изпълнение - гр.Тервел. 

 - Документиране- Протокол за приемане и предаване/стокова разписка, и/или документ за 

извършен и приет монтаж/инсталиране/разтоварване. 

  

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

извършената доставка. Документиране- Фактура издадена от изпълнителя, Платежно нареждане 

 

 - Изисквания към образуването на предложената цена: 

 Предлагана цена следва да се образува като се посочат отделните стоки, единична цена, 

количество, обща цена, и обща крайна цена на доставката без ДДС, и крайна обща сума за плащане с 

ДДС. Всички цени да са в български лева. 

 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (изисквания към характеристиките на стоката предмет 

на поръчката). 

 

1. Спецификация на Позиция №1 "Доставка чрез покупка на амониев нитрат'' 

Характеристика Изискване 

Наименование, под което стоката се продава 

(без посочване на конкретна търговска марка) 

Амониев нитрат 

Терминология и качествени показатели Отговаря на изискванията на Регламент 

2003/2003 за минерални торове с високо 

съдържание на азот 

Общо съдържание на азот общ 33,5-34.5% 

- съдържание на влага – 0,2-0,6%, 

- гранули под 0,5 мм. - макс. 3.0%, 

- гранули от 0,1 до 1.0 мм - макс. 5.0%, 

Употреба (приложение) Използва се за наторяване. Отнася се към 

групата на азотните минерални торове. 



Опаковане касетъчни торби от полиетилен, 

полипропилен или промазана 

полипропиленова тъкан / чували, нето 

500кг. 

Етикетиране Стоките да са с етикет/надпис/знаци на 

опаковката за опасностите при използването 

им, за да гарантира безопасната им употреба 

Безопасност ПРИ ДОСТАВКАТА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ 

РАЗРАБОТЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ 

В съответствие с Наредба (EК) 1907/2006 

(REACH), Aнекс ІІ 

 

 

2. Спецификация на Позиция №2 "Доставка чрез покупка на Карбамид 

 

Характеристика Изискване 

Наименование, под което стоката се продава 

(без посочване на конкретна търговска марка) 

Карбамид (урея)  

 

Терминология и качествени показатели Отговаря на изискванията на Регламент 

2003/2003 за минерални торове с високо 

съдържание на азот 

Общо съдържание на азот мин. 46% 

- съдържание на влага – макс. 0,5% 

- Биурет - макс. 1% 

- Гранулометрия  от 2 до 4 mm - мин. 90% 

Употреба (приложение) Използва се за наторяване. Отнася се към 

групата на азотните минерални торове. 

Опаковане касетъчни торби от полиетилен, 

полипропилен или промазана 

полипропиленова тъкан / чували, нето 

500кг. 

Етикетиране Стоките да са с етикет/надпис/знаци на 

опаковката за опасностите при използването 

им, за да гарантира безопасната им употреба 

Безопасност ПРИ ДОСТАВКАТА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ 

РАЗРАБОТЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ 

В съответствие с Наредба (EК) 1907/2006 

(REACH), Aнекс ІІ 

 

 

Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен образец на оферта. 

 

Изготвил:./П/ чл.59 от ЗЗЛД                             

/В.Цанкова-служител в ТП”ДЛС-Тервел”/ 

 

 

Одобрил:./П/ чл.59 от ЗЗЛД              

/инж.Георги Димитров Ботев-Директор/ 

 


