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           Приложение  5 

 

Възложител- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

Наименование на поръчката - Доставка на сертифицирани първо размножение обеззаразени семена за посев от зимна мека 

безосилеста пшеница 

Обект на поръчката - ДОСТАВКА (покупка)  Предмет на поръчката - Семена за посев  

Прогнозна стойност на поръчката - 1500 лв. без ДДС Срок за изпълнение - до 3 дни от подаване на заявка за доставка  Срок на договора- 

31.12.2020г. 

Начин на възлагане - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП) 

Съгласно по  т.9 от Раздел "ДОСТАВКА (покупка)" от приложение №1 към Заповед № 414/11.12.2019г. на директора на "Североизточно 
държавно предприятие" ДП - гр.Шумен 

  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Доставка на сертифицирани първо размножение обеззаразени семена за посев от зимна 

мека безосилеста пшеница 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,  

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

избора на изпълнител на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме, и че предприятието 

ни отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие и на всички 

нормативни изисквания за изпълнение на дейността предмет на поръчката.  

Основният предмет на дейност на предприятието ни е: 

 Търговия с минерални торове, пестициди и семена за посев. 

Предлагаме да извършим поръчката в съответствие с изискванията и условията от 

документацията за участие.  

В случай, че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълним поръчката изцяло и в 

съответствие с изискванията на Възложителя и приложимите законови норми. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, 

необходими и ще подпишем договора в законовия 30 дневен срок след влизане в сила на 

решението за класиране.  

Заявявам, че съм съгласен писмената кореспонденция между представляваният от мен 

участник и комисията за разглеждане и оценка на офертите и/или упълномощен от нея неин 

член, и/или възложителя, да се осъществява на посочената в офертата електронна поща и 

факс, и/или на тези посочени в досието на участника в търговския регистър. 

Офертата ни съдържа приложимите към нас документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

възложителя, посочени в представения списък на изискуемите и представените документи. 

 

1.Ще изпълним следните изисквания на възложителя: 

 1.1. Място на изпълнение: гр.Тервел 

 1.2. Срок за изпълнение на заявка  - до 3 дни от подаване на заявка за доставка 

1.3. Ще изпълним поръчката в прогнозните количества посочени в техническата 

спецификация, съобразно възложеното ни с конкретна заявка. 

1.4. Изпълнението на поръчката ще извършим според възникналата необходимост и 

при изрично възлагане по заявка от страна на възложителя, в рамките на определеният 

максимален прогнозен финансов ресурс на поръчката. 

1.5. Поръчката ще извършим след изрично възлагане от страна на възложителя чрез 

заявка. Заявки за изпълнение ще приемаме по електронен път по реда и условията на закона 

за електронния документ и електронния подпис, а в изключителни случаи и по телефон. 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление, или заявка по телефон, от наша 

страна не е необходимо, за да се смята, че заявката е получено от нас 

1.6.  Декларираме, че срока на валидност на предложението ни е 3 месеца, 

считано от датата посочена за дата на получаване на офертата. 

1.7.Съгласни сме дължимите към нас суми за изпълнение на поръчката да се заплащат 

в левове по банков път в 60 ( шестдесет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура и 

приемо-предавателен протокол.  
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 2. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката Доставка на сертифицирани първо 

размножение обеззаразени семена за посев от зимна мека безосилеста пшеница при спазване 

изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация, както следва: 

 ВАЖНО: ПОПЪЛВА СЕ ОТ УЧАСТНИКА 

 

Сорт „Авеню“, вписан в Официалната сортова листа на Република България. 

 

Година на производство, реколта – 2020 г. 

  

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА МИНИМАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

КАЧЕСТВА НА СОРТА, 

ПРЕДЛОЖЕН ОТ 

УЧАСТНИКА 

Групова принадлежност на сорта група Б – средни с 

повишена сила 

пшеници  

група Б – средни с повишена 

сила пшеници  

 

(ако показателят на 

предлагания сорт е по-

добър, моля посочете го) 

 

……………………… 

 

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 

Минимум 900 

кг/дка зърно 

906 кг/дка зърно 

 

Важно!!! Задължително се 

попълва от участниците. 

Раннозрелост Средно ранен сорт, 

максимална 

продължителност 

на вегетационния 

период до 250 дни 

Средно ранен сорт, 

максимална 

продължителност на 

вегетационния период до 

250 дни. 

Студоустойчивост Минимум средно 

ниво 

Средно ниво. 

Устойчивост на полягане Минимум висока  Висока устойчивост на 

полягане. 

Устойчивост на оронване Минимум средна Средна устойчивост на 

оронване. 

Устойчивост към кафява и черна 

ръжда на изкуствен инфекциозен 

фон 

Минимум „високо“ 

устойчив 

Високо устойчив на кафява 

и черна ръжда. 

Устойчивост към фузариум по 

класа 

Минимум висока 

устойчивост 

Висока устойчивост към 

фузариум по класа. 

 

3. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия в документацията и 

проекто-договора и ги приемаме без възражения. Ако бъдем избрани за изпълнител, ще 

сключим договор в законоустановения срок. 

4. Съгласни сме срока на договора да е до 31.12.2020 г. 

 

Като част от офертата, настоящият документ се счита за подписан и подаден от 

представляващият участника, с подписването с квалифициран електронен подпис и 

подаването на офертата в платформата, поради което не необходимо неговото разпечатване, 

подписване на хартиен носител, сканиране и качване в платформата. Достатъчно е неговото 

попълване и качване в платформата като част от офертата. 


