
Приложение A 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за извършване на следните доставки: „Доставка на торове, съгласно техническа 
спецификация ш нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" 

1. Изисквания на които следва да отговарят доставяните артикули торове: 

№ Продукт, 
производител 

пан 
a w 
кул 

меиов 
е/артн 

външен вид 
на продукта 

предназнач 
ение/ 
употреба 

Съдържание, 
показатели, 
норма 

мерна 
едшш 
ца 

разфаеов 
ка 

( 
2 Амониев 

нитрат 
гранули като 

минерален 
тор 

1. Съдържание на 
обш азот(на база 
сухо вещество) — 
мин.34,4 % 

кг по 50 кг; 

2.влага - макс 0.5 
% 
3 .Гранулометри я: 
-фракция 1,0-4,0 
mm - мнн.95.0 %: 
-фракция 1,0 mm-
мин.95,0 %; 
4.сяра(Я) - 0% 

4 Водоразтв 
орим-NPK 

кристали като 
минерален 
тор 

N-P-K. в 
съотношение 
20-20-20% 

кг. по 50 или 
25 кг 

2. Изисквания при изпълнение на поръчката: 
2.1. Доставените продукти да отговарят на Регламент (ЕО) 2003/2003 на 

Европейския парламент и' на Съвета от 13 октомври 2003 година „нлп 
еквивалентно/и" относно торовете. 

2.2. Доставените продукти да бъдат в опаковки, разфасовки и обши колнчства 
какго следва: 

2.2.1. Амониевият нитрат да бъде в опаковки, разфасовки и количества: ^ 
- двупластови торби (полипропилен/полиетилен „или еквивалентно/и") с маса на 

продукта от 50 кг. и общо количество за доставка от 1 500 кг; 
2.2.4. Водоразтврим N-P-K да бъде в опаковки, разфасовки и количества: 

- двупластови торби (полипропилен/полиетилен ..или еквивалентно/и") с маса 
на продукта от 50 кг. и/или 25 кг. и общо количество за доставка от 1 500 кг. 

3. Изисквания относоно качество и срок на годност на предлаганите торове: 
3.1. Доставените продукти да отговарят на Регламент (ЕО) 2003/2003 на 

Е в р о п е й с к и я парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година „или 
е к в и в а л е н т н о / и " относно торовете и да бъдат с означен срок на годност, които 
трябва да бъде не по-мадко от 80% остатъчен срок на годност към момента на 
доставката. 

3 2. Доставяните торов следва да бъдат придружени с необходимата документация 
и да са етекирани, съобразно изискванията на Европейското и нацицнадио 
законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с 



нормативните изисквания и тези на Възложителя. 
4. Място и срок на изпълнение: 
4.1. Място на изпълнение: 
Доставките предмет на настоящата обществена поръчка да се доставят до Горски 

разсадник „Баячево" в обсега на дейност на ТП „ДГС Търговище" с адрес: обл. 
Търговище, общ. Търговище, с. Баячево. 

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

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

5. Срок ни договора; 
До изършване на доставките или не по-късно от 01.09.2020 г., което събитие 

настъпи по-рано. 

Изготвил: 

Подпис: 


