
Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
Приложение А 

за извършване на следните доставки: „Доставка чрез покупка на семена за посев ш 
нуждите на ТП„ДГС Търговище" гр. Търговище" 

1. Доставка чрез покупка на семена за посев, а именно: 
Наименован 

ие на 
семената 

Продукт-
производи 
тел 

Показатели на които трябва да 
отговарят семената „ или 
еквивалентно/и" 

Мерна 
единица 

количество Разфасовка 

1 2 3 4 5 6 

Пшеница - Клас - осшест и устойчив на ороиване; 
- Височина на стъблото: 80-90 см; 
- Абсолютна маса: 38,5- 44 гр; 
- Хект олитрова маса: 78 - 82 кг: 
- Протеин към АСВ: 12-14 %; 
-ДМГ: 24-28%; 
- Много добра студо - и зшюустойчивост, 
- висока толерантност към засушаване; 
- Устойчив на полягаме; 
- Висока устойчивост на фузариум; 

кг. 1500 Торби от 10 
кг. или 25 кг. 

Царевица - зрелост за 117-120 дена 
- толерантен към стресови условия: 
- Отлична сухоустойчивост; 
-устойчив на болести; 
- Много добра толерантност към северен 
листен пригор: 
- много добра устойчивост на кореново и 
стъблено налягане; 
- бързо отделяне на влагата след 
физиологична зрелост; 
- устойчив па пречупване на стъблото; 
- много добро покритие на кочана от 
обвивните листа; 
- високо съдържание на протеин 10.2%; 

кг. 25 Торби от 10 
кг. или 25' кг. 

Люцерна - устойчив на коренно гниене; 
- (тьрзорастящ след коситба; 
- височина на растението 70-79 см. 
- висока студо и влагоустойчивост; 

кг. 200 Торби от 1 (1 
кг. или 25 кг. 

Забележка: Възложителят допуска да бъдат оферирани семена с еквивалентни показатели на 
посочените в т. 1 от настоящата техническа спецификация, с оглед факта, че няма право да ограничава 
конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимства и.ш 
необосновано ограничава участието на стопански субект в обществената поръчка и които не са 
съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка. 

2. Изисквания при изпълнение на поръчката: 
2.1. Доставените семена да са вписани в Европейския каталог за сортове или 

Официалната сортова листа на Република България, одобрена от Изпълнителната агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС); 

2.2. Доставяните семена да отговарят на изискванията на Закона за посевния и 
посадъчен материал и подзаконовата нормативна уредба, относно производството, 
опаковането, етикетиране и др. свързани с предлаганите семена, предмет на настоящата 



обществена поръчка; 
2.3. Доставените семена пролетен овес следва да бъдат от реколта 2019 г. и да 

бъдат с означен срок на годност, който трябва да бъде не по-малко от 80% остатъчен срок на 
годност към момента на доставката; 

2.4. Доставените семена да бъдат в опаковки, разфасовки и общи количества както 

2.4.1. Семена пшеница - 1500 кг. да бъде в опаковка и разфасовка 10 кг. или 25 кг. 

2.4.2. Семена царевица - 25 кг. да бъде в опаковка и разфасовка 10 кг. или 25 кг. 

2.4.3. Семена люцерна - 200 кг. да бъде в опаковка и разфасовка 10 кг. или 25 кг. 

3. Място на изпълнение: 
Доставките, предмет на настоящата обществена поръчка, да се доставят до Горски 

разсадник Баячево в обхвата на дейност на ТП ..ДГС Търговище" гр. Търговище, е адрес: обл. 
Търговище, общ. Търговище, с. Баячево. 

3.2. Срок на изпълнение: 
Доставките (поръчките) да се извършват след подадена изрична писмена заявка по 

електронна поща или факс от страна на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни след 
получаване на същата от страна на Изпълнителя. 

4. Срок на договора: 
До извършване на доставките или не по-късно от 01.09.2020 г., което събитие 

настъпи по-рано. 

следва: 

семена в 1 (един) бр. торба. 

семена в 1 (един) бр. торба. 

семена в 1 (един) бр. торба. 

Изготвил: 

Подпис: 


