
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Възложител: ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен 

 

 І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

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

 Наименование на поръчката: Доставка на препарати за растителна и лесозащита. 

 Обект на поръчката: ДОСТАВКА (покупка) 

 Предмет на поръчката: Хербициди 

 Код по CVP: 24453000 

 СРОК НА ДОГОВОРА: до изчерпване на одобреният финансов ресурс, или сключване на нов договор 

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

 МЯСТО НА ДОСТАВКА - гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42 

 КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ - 200 л. селективен хербицид и 180 л. тотален хербицид съгласно 

спецификацията  

 СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - до 2 дни от подаване на заявка за доставка. 

  

 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. 

 

 Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти: Към 

стоките предмет на поръчката не следва да има съпътстващи стоки, предмет на интелектуални права. 

Ако има такива то са за сметка на изпълнителя и не следва да цената им да бъде включвана в ценовото 

предложение. 

 

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

готовност за работа/употреба. 

 

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

 - Доставка на стоките: до 2 дни от подаване на заявка за доставка, в рамките на действие на договора, 

франко посоченото местоизпълнение - гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42. 

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

приет монтаж/инсталиране/разтоварване. 

 -Плащане на  доставените стоки в срок до 30 дни от приемането им и получаване на фактура.. 

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). 

 

Приложим стандарт: препаратите да са разрешени за употреба в РБългария и активните вещества 

съдържащи се в тях да са допустими за употреба в горски територии сертифицирани по НАЦИОНАЛЕН 

FSC СТАНДАРТ НА БЪЛГАРИЯ 

 

ПРОГНОЗНО ОБЩО КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ – 200 л. селективен хербицид и 180 л. тотален хербицид 

съгласно спецификацията 

 

 

Вид Описание Техническа спецификация Максимални цени и 

прогнозна стойност  

I.Препарат за 

растителна защита 

на горски култури  

 

 

Хербицид  

Листен селективен системен 

хербицид, предназначен за 

борба срещу едногодишни и 

многогодишни житни плевели 

Отлична селективност към 

Активно вещество: 

 50 г/л квизалофоп-р-етил 

формулиран като емулсионен 

концентрат.  

Доза:  200мл/дка 

Опаковка: 5 литра. 

Максимална цена до 

16.00 лв.без ДДС за 

един литър 

Обща прогнозна 

стойност – до 3200.00 

лв.без ДДС 



широколистните култури. 

Продукта се поема бързо от 

листата на плевелите. Дъжд 

паднал час след след 

третиране не намалява 

хербицидния ефект  

Момент на приложение: 

срещу едногодишни и 

многогодишни житни 

плевели, в т.ч. и балур във 

фаза 3-5 лист на плевелите 

 Прогнозно количество – 200 

литра 

 

 

II. Препарати за 

растителна 

защита на горски 

култури и 

стърнища от 

пшеница 

Тотален хербицид. Активно вещество: 

360 г/л глифозат+сърфактант 

Опаковка: 20 литра 

Прогнозно количество – 180 

литра 

 

Максимална цена: до 

10,00 лв. без ДДС за 

един литър  

Обща прогнозна 

стойност – 1800,00 

лв.без ДДС 

 

 

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