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Утвърдил:……п………….. 
 /заличена информация по чл. 2 от ЗЗЛД/ 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 
ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

 

I. Предмет на поръчката е: 
 

„Доставка, чрез покупка на фуражи – реколта 2017 г. за нуждите на ТП 
„ДГС Върбица за срок от една година, считано от датата на сключване 
на договора” 

 
II. Описание на фуража, които следва да бъде доставян: 

 

№ 
Наименование на 

Техническа характеристика мярка 
Прогнозно 

 

фуражите количество  

   
 

     
 

  Качество – първо;   
 

  Без начупени зърна;   
 

1 Царевица 
Чиста без наличие на примеси; 

тон 8  

Без следи от вредители и/или наличие на такива;  

    
 

  На зърна – опакована в чували по 50 кг.   
 

  Реколта 2017 година;   
 

  Качество – първо;   
 

  Без начупени зърна;   
 

2 Пшеница 
Чиста без наличие на примеси; 

тон 2  

Без следи от вредители и/или наличие на такива;  

    
 

  На зърна – опакована в чували по 50 кг.   
 

  Реколта 2017 година;   
 

 
1. Срок за изпълнение на поръчката – една година, считано от датата на подписване на 

договора за изпълнение на настоящата поръчка; 

2. Срок за доставка: Фуражите, предмет на обществената поръчка, се доставят в срок не 

повече от 3 (три) работни дни, считано от деня, в който е направена заявката, но не по-

късно от срока на договора. 

3. Стойността на заявените доставки от Възложителя се заплащат в 30 /тридесет/ дневен 

срок, след представяне на фактура, съдържаща описание на извършените доставки. 

4. Участникът трябва да представи оферта отговаряща на изискванията на техническата 

спецификация. 

mailto:%20dgs.varbitca@dpshumen.bg;


5. Възложителят ще заявява периодично, по подходящ начин и според възникналите 

потребности и необходимост - фуражите, като не може да надвишава договорената 

стойност по договора. 

6. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата 

спецификация фуражи по вид и количество. 

7. Извършените доставки, предмет на обществената поръчка, ще се приемат периодично от 

упълномощено лице на Възложителя с участието на Изпълнителя, в резултат на което ще 

се съставя и подписва приемателно-предавателен протокол за приемане извършените 

доставки. 

8. Всички доставяни фуражи, предмет на поръчката следва да са в срок на годност, както и 

да се предлагат отговарящи напълно на техническите изисквания, посочени в 

Техническата спецификация.   

9. Фуражите, предмет на обществената поръчка се доставят в срок, съгласно 

предложението на избрания изпълнител. Доставката се извършва както следва: 

Административна сграда на ТП ДГС ВЪРБИЦА, с адрес гр. Върбица, ул. “Септемврийско 

въстание „ 133 

10.Други условия:  

10.1. Заявките на Възложителя се приемат в писмен вид по имейл адрес.  

10.2. Всички допълнителни разходи, свързани с доставката на фуражите са за сметка на 

кандидата – определен за Изпълнител /такси, опаковки, печалба, транспортни разходи и 

др./  

10.3. Кандидатите не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на поръчката 

размер на 4000,00 /четири хиляди и сто/ лева без вкл. ДДС.  

Забележка: Участник в процедурата, представил ценова оферта на стойност 

по –висока от 4000,00 лева без вкл. ДДС се отстранява от последващо участие в 

настоящата процедура. 
10.4. Качеството на фуражите трябва да отговаря на разпоредбите на чл. 5, чл.6 и чл. 7 от 

Закона за фуражите. Доказва се с представяне на декларация Образец № 15. 

11. Обществената поръчка се възлага въз основа на критерий за възлагане „най-ниска 

цена“, съобразно разпоредбите на чл. 70 ал. 2 т.1 от Закона за обществените поръчки.  

12. Валидност на предложенията: не по-малко от 2 (два) месеца, считано от крайната дата 

на депозиране на офертите.  

13. Рекламации – Възложителят може да заяви рекламация към определена доставка /или 

част от нея/ за която е констатирал, че същата НЕ отговаря на първоначално обявените 

условия, обстойно описани в Техническата спецификация /Приложение № 11/ към 

настоящата процедура. В случаите на установени несъответствия между изискванията на 

Възложителя и доставките, в срок до 7 (седем) календарни дни от получаване на фуражите 

/от подписването на приемо-предавателния протокол за доставка към всяка конкретна 

заявка/ към които е предявена рекламацията, същите ще бъдат заменяни за сметка на 

кандидата, определен за изпълнител.                                                            

 

 

 

   Изготвил спецификацията :……………П……………… 

                                                                      /заличена информация по чл. 2 от ЗЗЛД/ 


