
Приложение A 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за извършване на следните доставки: „Доставка на препарати за растителна защита за 
нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" 

I. Изисквания на които следва да отговарят доставените препарати за растителна 
защита: 
т Продукт, 

производител 
Култура, вредител и момента на 
приложение на продукта 

активи» 
вещество 

дом/ 
дка/конце 
итрания 

колнчесг 
но 

1 2 3 4 5 6 

I, Х Е Р Б И Ц И Д И 
1 Срещу едногодишни житни плевели, в 

г.ч. див овес и широколистни плевели, в 
т.ч. слабочуветителни иа 
хормоноподобните хербициди плевели 
при пролетен овес.Приложение: От фаза 
3-ти лист до 2-ри възел на културата и 
3-5-ти лист на житните (3-ти лист до 
края на братене на дивия овес) и 2-4-ти 
лист на широколистните плевели (2-5-
ти прешлен на лепка) 

45 г/л 
пиноксаден + 5 
г/л флорасулам 

100 
мл/дка с 
20 - 40 л/ 
дка. 
работен 
разтвор 

10 литра 
I 

Срещу едногодишни житни и някои 
широколистни плевели. Внася се след 
сеитба (засаждане), преди поникване 
или преди разсаждане иа културата. 

960г/л s-
метолахлор 

150мл/дка 5 литра 

2 Срещу едногодишни и многогодишни 
житни и широколистни плевели, 
папам ида и балур от семена и 
коренища. 

Съдържа 44 г/л 
темботрион + 22 
г/л изоксадифеи-
етил антидот 

200мл/дка 5 литра 

2. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
2.1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да са 

вписани в съответния професионален регистър във връзка с предмета на 
поръчката, а за чуждестранните лица - в аналогични регистри съгласно 
законодателството надържавата членка, в която саустановени . 

3. Изисквания при изпълнение на поръчката: 
3.1. Доставените препарати за растителна защита да отговарят на 

изискванията на Закона за защита на растенията. 
3.2. Доставените препарати за растителна защита да бъд:ат в общи 

количества, съгласно посочените в т. I от настоящата техническа спецификация. 
4. Изисквания относоно качество и срок иа годност на предлаганите 

препарати за растителна защита: 
Доставяните препарати за растителна защита следва да отговарят па Закопа за 

защита па растеннята отпоено изискванията за хербициди и инсектициди, 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. 

5. Място и срок на изпълнение: 
5.1. Място на изпълнение: 
Доставките предмет на настоящата обществена поръчка щс се 

1 



доставят до Горски разсадник „Баячево" в обхвата на дейност на ТП ,ДГС 
Търговище", с адрес: общ. Търговище, обл. Търговище, с. Баячево. 

5.2. Срок на изпълнение: 
Доставките (поръчките) ще се извършват след подадена изрична писмена 

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

6. Срок и а договора: 
- до извършване на доставките или не по-късно от 01.09.2020 г.. 

което събитие настъпи по-рано. 

Дата:.Й*. 3 '< Изготвил: 

Подпис:... 




