
ДОГОВОР

№ .^ ? .

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ Доставка на препарати 1а растителна защита за нуждите на ТП Д Л С  „ Черни
Л о м ” гр.Попово ”

Д н е с ,< ^ .^ А .. 2020 г„ в гр. Попово, между:
1. ТП ДЛС „ЧЕРНИ Л О М ” гр. П опово към „СИДП" ДП гр.Шумен, с БУЛСТАТ 

2016174120095, седалище и адрес на управление: гр. Попово, бул."Михаил Маджаров" № 68, 
представлявано от Директор- инж.Симеон Цанков Давидков и ръководител счетоводен отдел 
Ивета Добрева Димитрова от една страна, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, и

2. „БИ ВЕ Н А “ О ОД, с ЕИК 202899733, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич 
обл. Добрич, общ. Добрич, ул.,,Орфей“, №1, вх.А, ет. 1, ап.2, представлявано от Марин Събев с 
ЕГН 3612017922 в качеството си на управител, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

На основание чл.183 при условията на чл.112 от ЗОП, след провеждане на процедура чрез 
публично състезание с уникален номер в РОП 02711-2020- 0021 и Решение № 7/26.02.2020г. на 
Директора на ТП ДЛС „Черни Лом" гр. Попово за класиране и определяне на изпълнител се 
сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на 

препарати за растителна защита по вид и количество, съгласно посочените в техническата 
спецификация, неразделна част от договора.

(2)Доставката се извършва съгласно изискванията на Възложителя, посочени в 
документацията и при условията на направеното от Изпълнителя техническо и ценово 
предложение, представляващи неразделна част от този договор.

11, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. (1) Срок за изпълнение на договора : договорът влиза в сила от датата на 

подписването му и се прекратява с доставяне на посоченените количества препарати за растителна 
защита, но не по-късно от 31.12.2020 г., което събитие настъпи по-рано.

(2) Срок на доставка: Изпълнителят осъществява доставките в срок до 3 (три) работни 
дни след получаване на заявка по електронна поща: bivenaeood@CTnail.com или тел: 0895 976513 
от страна на Възложителя. Когато заявката е направена по ел.път , същата е по реда и условията на 
Закона за електронния документ и електронния подпис. Потвърждаване за получаването на 
електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо за да се смята, че е получено от 
адресата.

(3) Мястото на доставка: административна сграда на ТП ДЛС "Черни Лом“ с адрес: 
гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 68.

ПЕНЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на договора е в размер на 10 942,00 лева (десет хиляди 

деветстотин четиридесет и два лева) без ДДС, представляваща общата стойност на доставките по 
настоящия договор, съгласно направеното ценово предложение на Изпълнителя.

се извършва въз основа на единичните цени за 
в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото 

съпътстващи доставката разходи -  опаковка,

ИЗПЪЛНИТЕЛ:......А с .'...............

(2) Заплащането на всяка о тл и та  доставка ще 
всеки продукт (препарат* за растителна защита) 
предложение на Изпълнителя, Жключващи всички 
транспорт и др. /  Л
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............
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(3) Предложените единични цени в лева без ДДС не подлежат на промяна преди и след 
сключване на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП,

Чл. 4. (1) Заплащането на доставените препарати, предмет на настоящия договор ще се 
извършва от Възложителя по банков път в български лева в срок до 30 (тридесет) дни от датата на 
издаване на фактура за доставката. Фактура се издава след съставяне и подписване на двустранен 
приемо-предавателен протокол между страните за извършена доставка.

(2)Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват в:
Банка: Първа инвестиционна банка

(3) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, Изпълнителят е длъжен 
писмено да уведоми Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай, че 
срокът за уведомяване не е спазен, плащането се счита за валидно направено и в съответствие с 
договорните разпоредби.

(4) Когато Изпълнителят е сключил договори за подизпълнение, Възложителя извършва 
плащането, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на този договор.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.Да иска от Изпълнителя да получи препаратите, предмет на настоящия договор и да 

изпълни качествено възложените дейности в срок, без отклонения от Техническата спецификация 
на обществената поръчка и без недостатъци.

2.Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, 
количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната 
дейност на Изпълнителя.

3.Да спира изпълнението на отделни доставки но договора и да изисква подмяна при 
несъответствие на изпълнението с техническата спецификация. В този случай всички 
допълнително възникнали разходи са за сметка на Изпълнителя.

4.Да прави рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя. При 
констатирано несъответствие на доставените препарати, Възложителят има право да откаже 
извършване на заплащането на част или на всички стоки, докато Изпълнителя не изпълни своето 
задължение да достави заместващите стоки в срок от 2 (два) работни дни след направената 
рекламация.

5.Да задържи и/или усвои съответна часг от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 
страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка/неустойки в размерите, 
определени в настоящия договор.

6.Да не приеме извършена от Изпълнителя в изпълнение на договора доставка или която и 
да е нейна част, ако тя не съответства на неговите изисквания.

7.Да изисква писмени обяснения и/или всякаква информация от Изпълнителя свързана с 
предмета на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.При възникнала необходимост от извършване на доставка да изпрати заявка до Изпълнителя 

по ел.поща: Ь1уепаеоо(1(й2П1аП.соп1 или тел:0895 976513 в рамките на работното време на 
Изпълнителя, а именно:

2.При поискване от Изпълнителя да уточнява въпросите, свързани с изпълнението на 
дейностите по този

3.Да заплати дължимото възнаграждение за извършена доставка при
условията и по ред тоящия договор.

1ВА1Ч: ВС74 ЕШУ 915010 1609 4843 
В1С:

У.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Понеделник: 09:00-18:00 часа
Вторник:... 09:00-18:00 часа 
Сряда:... 09:00-18:00 часа 
Четвъртък: 09:00-18:00 часа 
Петък:... 09:00-18:00 часа.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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4.Да приеме извършената доставка, в случай, че съответства на поставените изисквания в 
Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1Да получи уговореното възнаграждение при условията, в сроковете и по реда, посочен в 

настоящия договор.
2Да получи от Възложителя необходимото съдействие и информация за осъществяване на 

доставките, а когато е приложимо и документи, необходими за качественото изпълнение на 
предмета на договора.

3.Да иска от Възложителя приемане на доставките при условията и сроковете на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да изпълни поръчката качествено, съгласно изискванията на Възложителя и да осигури за 
своя сметка транспорта на доставката до мястото на изпълнение, посочено в настоящия договор.

2,Да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от Възложителя 
и/или информацията станала му известна във връзка или по повод извършването на доставките, 
предмет на настоящия договор.

3.Да информира незабавно Възложителя за всички настъпили обстоятелства, които биха 
имали и/или имат влияние върху изпълнението на настоящия договор., както и за всички пречки, 
възникващи в хода на изпълнение на настоящия договор и да иска указания за отстраняването им.

4.в случай на установяване на недостатъци или установена нарушена цялост на опаковките 
при извършена доставка, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

5.Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави на Възложителя копие на договора за подизпълнение в срок от 3 
(три) работни дни от сключването на договора, когато е приложимо.

У1.ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.7, (1) Рекламации-по отношение вид, количество и видими дефекти на доставена стока се 

правят в десет дневен срок от момента на получаването й, за което се съставя констативен 
протокол.

(2) Възложителят е длъжен да уведоми незабавно Изпълнителя за недостатъци на стоката, за 
които не е знаел и не е могъл да узнае при приемането й. Той има право да иска заместване на 
стоката , връщане на част от цената или разваляне на договора, ако е действал добросъвестно и е 
изпълнил задълженията си, посочени в договора.

(3) При установяване на несъответствия във вида или качеството, които не са могли да бъдат 
открити при приемането им. Възложителя има право в срок от 10 (десет) дни след доставката да 
уведоми незабавно Изпълнителя и да поиска тяхното възстановяване или замяна.

(4) Рекламираните стоки се съхраняват от Възложителя, връщането им се извършва от и за 
сметка на Изпълнителя.

VII. Н ЕУСТОЙ КИ
Чл. 8. (1) В случай на забава при извършване на плащане по този договор, Възложителят 

дължи на Изпълнителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,05 % върху неизплатената 
сума, но не повече от 10 % от същата.

(2) При забава на Изпълнителят да приеме и/или достави/ предаде заявена 
доставка/подмени рекламирана стока в уговорените срокове, същия дължи на Възложителя 
неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,05 % от стойността на поръчката, но не повече от 
10 % (десет процента) от стойността на забавената доставка.

(3) При неизпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя по настоящия 
договор, същия дължи на*Възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността 
на договора.

(4)Изплащането на неустойки и обезщетения по този раздел не лишава изправната страна по 
договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на 
общо основание.

(5)Странчте по настоящия договор не дължат обезщетения за претърпени вреди и загуби, в 
случай, че последните са причинениХл непреодолима сила.

(6)В случай, че страната, което е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 
забава, тя не може да сетрзовавсипа непреодолима сила.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . .A M é À i l . .   ИЗПЪЛНИТЕЛ:.„ И .................
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VIII. П РЕК РА ТЯ ВА Н Е НА ДО ГО ВО РА
Чл. 9. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора или с изчерпване на финансовия ресурс.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10- 

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 

която следва да се докаже.
5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да 
предвиди или предотврати- с писмено уведомление след настъпване им.

(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят :
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) 

работни дни;
2. не отстрани в срок, определени от Възложителя, констатирани недостатъци
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва 

подизпълнител, различен от посочения в офертата му.
5. бъде обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или

ликвидация.

IX. ЗАКЛЮ ЧИ ТЕЛН И  РАЗПОРЕДБИ
Чл. 10. (1)Всички съобщения, уведомления и предизвестия, свързани с изпълнението на 

договора между Възложителя и Изпълнителя са валидни, когато са изпратени по пощата (с 
известие за доставяне), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на 
приемащата страна.

(2) Страните по договора не могат да го изменят, освен в хипотезата на чл. 116 от ЗОП.
(3)Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на договора 

или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно 
съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на такива спорът ще се отнася за 
решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на действащото 
законодателство.

Чл. П.Неразделна част от настоящия договор са:
1.Техническата спецификация на поръчката
2. Ценово предложение на Изпълнителя
3. Техническо предложение на Изпълнителя за изпълнение на поръчката

Настоящият договорът съдърж# четири страници и се сключи в два еднообразни екземпляра 
по един за Изпълнителя и^е^взо^да^зложителя всеки със силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:. 
(инж.Симеон Дав 
Директор ТП ДЛС’

Р-л счетоводен отдел:
(Ивета ДЪчкзтрова)

, П П Ъ Л Н И Т Е Д : . . / . ^ . . . Х Й
< . . . . . . . )  ; 3 |

(име, подпис и печа*)г-Л д
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„Североизточно дьржавно предприятие”ДП
ТП ДЛ С “Черни Лом 99 гр. Попов о

7800 гр.Попово, ул. ’’Михаил Маджаров”№ 68,тел.0608/4 20 47, 
факс 0608/4 41 05, e-mail:dls.cherni_lom@dpsliumen.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Доставка на препарати за растителна защита за нуж дите на Т П Д Л С ,, Черни
Л ом ” гр.Попово ”

1.Изисквания, на които следва да отговарят доставените препарати за
растителна защита:
№ Култура, вредител и моменти на 

приложение на продукта
активно вещество доза/дка(концент

рация)
количество

I .ХЕРБИЦИДИ
1 Срещу едногодишни житни и 

широколистни плевели при:
- ЦАРЕВИЦА (за зърно и силаж),
прилага се след сеитба, преди 
поникване или вегетационно във 
фаза 1-3 лист на културата; 
максимален брой приложения: 1.

240 г/л изоксафлутол 42 мл/дка 15 литра

2 Срещу едногодишни и 
многогодишни житни в т.ч. балур от 
коренища и широколистни плевели 
при:
- ЦАРЕВИЦА за зърно и силаж -
прилага се във фаза 2-6 лист на 
културата; 1-3 лист на 
едногодишните житни плевели, 15- 
20 см на балур, 2-4 лист на 
едногодишните широколистни 
плевели, 2-6 лист лист на паламида, 
15-20 см поветица

92 г/кг никосулфорон + 
23 г/кг римсулфорон + 
550 г/кг дикамба

44 г/дка 22 кг

3 Срещуедногодишни широколистни, 
в т.ч. слабо чувствителни на 
хормоноподобни хербициди, 
плевели и паламида 
- ПШЕНИЦА и ечемик -прилага се 
по време на вегетация във фенофази 
на културите ВВСН 12-39 
разтворени два листа до флагов 
лист, фаза на едногодишните 
широколистни плевели 2-4 лист и 
фаза розетка на паламидата. 
Еднократно приложение

250 г/кг трибенурон -  метил + 
250 г/кг тифен-сулфорон- 
метил

4 г/дка с раб. р-р 

20-40 л/дка

1,6 кг

mailto:dls.cherni_lom@dpsliumen.bg


4 Срещу едногодишни и 
многогодишни житни и 
широколистни плевели при: 
свободни площи (стърнища) и др. 
Прилага се във фаза бутонизация на 
широколистните и изкласяване на 
житните плевели

360 /л глифозат 150- 1200 мл/дка с 
раб. р-р 10-30

л/дка

200 л.

5 Срещу едногодишни житни и 
широколистни плевели при: 
СЛЪНЧОГЛЕД - прилага се след 
сеитба, преди поникване на 
културата и плевелите

312,5г/л я -метолахлор+ 
187,5г/л тербутилазин

350-400 мл/дка с 
Раб. р-р 20-30 
л/дка

100 л.

6 Срещу широколистни плевели при : 
СЛЪНЧОГ Л ЕД-хибриди, 
толерантни към трибенурон-метил - 
прилага се във фаза 2-6 лист на 
плевелите

500 г/кг трибенурон-метил 4 г/дка+0,1% 
Адювант е 20- 
ЗОл/дка раб. р-р

1кг.

П.ИНСЕКТИЦИД

1 Високо ефективен комбиниран 
инсектицид с контактно, стомашно, 
фумигиращо и репелентно действие, 
ефикасен срещу широк кръг 
неприятели по картофи, пшеница и 
тютюн

500г/л хлорпирифос-етил + 
50г/л циперметрин

70 мл/дка 30 л.

Ш.ПОДОБРИТЕЛ НА ХЕРБИЦИДИ

1 Подобрител на хербицидно действие 
срещу плевелите със свойството да 
намалява повърхностното 
напрежение на работния разтвор, 
подобрява прилепимостта 
(ефикасността) на хербицида и 
неговата абсорбция (действие) в 
листата. При периоди на бавен 
растеж и за плевели, чийто листа се 
мокрят трудно поради восъчен налеп 
или власинки.

90 % изодецилалкохол 
етоксилат

Според
хербицида, с 
който се 
комбинира

20л.
суспензионен
концентрат

2. Изисквания при изпълнение на поръчката:
2.1.Доставените препарати за растителна защита да отговарят на изискванията на Закона за защита 

на растенията относно 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.

2.2.Доставените препарати за растителна защита да бъдат в общи количества, съгласно 
посочените вт.1 от настоящата техническа спецификация.

3. Място и срок на изпълнение:
ЗЛ.Място на изпълнение: доставките, предмет на настоящата обществена поръчка ще се доставят 

до административната сграда на ТП ДЛС ’’Черни Лом” с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, 
бул.”Михаил Маджаров” № 68.

3.2.Срок на изпълнение: доставките ще се изпълняват след подадена заявка по телефон или 
електронна поща от страна на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни след получаване на същата 
от страна на Изпълнителя. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на 
Изпълнителя не е необходимо, за да се смята,че е получено от адресата.

4. Финансови параметри:



7.7.Прогнозна обща стойност за изпълнение на поръчката- общата стойност, до която 
Възложителят може да заплати за изпълнение на поръчката е 18000.00 лв.без вкл.ДЦС, включваща 
всички съпътстващи доставката разходи.

7.2.Начин на плащане: заплащането на всяка доставка ще се извършва съгласно предложените 
единични цени в лева без ДДС в ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не 
подлежат на промяна през периода на действие на договора в рамките на предвидения от Възложителя 
финансов ресурс. Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора в срок 
до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя.

5.Срок на договора - с  доставяне на посочените количества препарати за растителна защита, но не 
по-късно от 31.12.2020г. и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания.
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Образец №  3

ДО  ДИ РЕК ТО РА
НА ТП ДЛ С  „Ч ЕРН И  Л О М “
ГР. П О П ОВО

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП Д Л С „ Черни Лом ”
гр. Попово ”

На Бивена ООД с ЕИК 202899733 

представлявано от Марин Събев Събев с ЕГН 3612017922 

в качеството на управител

У ВА Ж А ЕМ И  ДАМ И  И ГО СП ОДА,

След като се запознах и проучих документацията за участие, с настоящото Техническо 
предложение правя следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с 
горецитирания предмет:

ГУдостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията 
и условията, посочени в доку ментацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на препарати за растителна защита за чуждите на ТП ДЛС „Черни Лом'’ 
гр. Попово ”.

II. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата обществена поръчка качествено, в 
срок и в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 
документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка.

III. Предлагаме да доставим чрез поку пка по заявка на Възложителя, следните препарати :

№ Култура, вредител и моменти  
на прилож ение на продукта

активно вещество доза/дка
(концентрация)

количество П родукт / 
производител

I .ХЕРБИЦИДИ
1 Срещу едногодишни житни и 

широколистни олевели при: 
ЦАРЕВИЦА (за зърно и силаж).
прилага се след сеитба, преди 
поникване или вегетационно във 
фаза 1 -3 лист на културата

240 г/л изоксафлутол 42 мл/дка 15 л и т р а ДЕр/иму
ОрАлМс/с 16

иоилср

•1
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2 Срещу едногодишни и 
многогодишни житни в т.ч. балур 
от коренища и широколистни 
плевели при: Ц АРЕВИЦ А та 
зърно и силаж  -  прилага се във 
фаза 2-6 лист на културата; 1-3 
лист на едногодишните * житни 
плевели, 15-20 см на балур. 2-4 
лист на едногодишните 
широколистни плевели. 2-6 лист 
лист на паламида, 15-20 см 
поветица

92 г/кг никосулфорон + 
23 г/кг римсулфорон + 
550 г/кг дикамба

44 г/дка 22 к г

(

R u n  Ь

Ду JU.-ССМХ"

h j ) V

s'

3 Срещу ед ногод и ш н и 
широколистни, в т.ч. слабо 
чувствителни на 
хормоноподобни хербициди, 
плевели и паламида 
- П Ш ЕН И ЦА и ечемик -  
прилага се по време на вегетация 
във фенофази на културите 
ВВСН 12-39 разтворени два 
листа до флагов лист. фаза на 
едногодишните широколистни 
плевели 2-4 лист и фаза розетка 
на паламидата. Еднократно 
приложение

250 г/кг трибенурон -  
метил +
250 г/кг гифен- 
сулфорон-метил

4 г/дка с раб. Р- 

Р

20-40 л/дка

1,6 КГ \
р /д уи  с зП Ш  

- '-С и х р  Of

С&тщСл/Сс

prj^ri soiVncSL

4 Срещу едногодишни и 
многогодишни житни и 
широколистни плевели при: 
свободни площи (стърнища) и др. 
Прилага се във фаза бутонизация 
на широколистните и 
изкласяване на житните плевели

360 /л глифозат 150- 1200 
мл/дка с 
раб. Р-р 10-30

л/дка

2 0 0  л .
o - c o v  3 Gri) СА

5 Срещу едногодишни житни и 
широколистни плевели при; 
СЛ Ъ Н Ч О ГЛ Е Д  -  прилага се 
след сеитба, преди поникване на 
културата и плевелите

312,5г/л s —метолахлор+ 
187,5г/л тербутилазин

350-400 мл/дка с 
Раб. Р-р 20-30 
л/дка

100 л. W o w 0« 

l/и м Ф с  " W f

r 0

4

5 Ш  и

'

6 Срещу широколистни 
плевели при 
С Л Ъ Н Ч О ГЛ Е Д -хибриди , 
толерантни към трибенурон- 
метил -  прилага се във фаза 2- 
6 лист на плевелите

500 г/кг трибенурон- 
метил

4 г/дка+0,1 % 
Адювант с 20- 
ЗОл/дка раб. Р-р

1кг.
Е^СС4А.|УЪС [ 

I W r t  i  Си 2ДАС

ъа

ь

I I . ИНСЕКТИЦИД

1 Високо ефективен 
комбиниран инсектицид с 
контактно, стомашно, 
фумигиращо и репелентно 
действие, ефикасен срещу 
широк кръг неприятели по 
картофи, пшеница и тютюн

500г/л хлорпирифос-етил 
+ 50г/л циперметрин

'70 мл/дка 3 0  л .

L

t CjbOv/VO'-pJ

■
11



Ш .П О Д О Б Р И Т Е Л  Н А  Х Е Р Б И Ц И Д И

1 Подобрител на хербицидно 
действие срещу плевелите със 
свойството да намалява 
повърхностното напрежение на 
работния разтвор. подобрява 
прилепимостта (ефикасността) на 
хербицида и неговата абсорбция 
(действие) в листата. При 
периоди на бавен растеж и за 
плевели, чийто листа се мокрят 
трудно поради восъчен налеп или 
власинки.

90 %  изодепилалкохол 
етоксилат

Според
хербицида, с 
който се 
комбинира

20л.
Суспензионен
концентрат

1 р г д ^  ЗС

Забележка: Участниците изписват в последната графа на таблицата от настоящото техническо 
предложение точно и ясно предлаганите от тях препарати с пълните им наименования (продукт) и 
производител на същите.

IV. Потвърждавам, че предлаганите препарати ще отговарят на Закона за защита на 
растенията относно изискванията за хербициди, инсектициди и фунгициди и с остатъчен срок 
на годност към момента на доставката не по-малък от 80%.

V. М ясто на доставка: доставките, предмет на настоящата обществена поръчка ще се 
доставят до административната сграда на ТП ДЛС ’"Черни Лом” с адрес: гр.Попово, обл. 
Търговище, бул."Михаил Маджаров” № 68.

VI. С рокове за изпълнение на поръчката:
1. Срок на доставка- 3 (три) работни дни след заявка на Възложителя

Забележка:срокът за извършване на доставка не може да бъде по-дълъг от З(три) работни дни.

2. Краен срок на договора -  31.12.2020г. или с доставяне на посочените количества 
препарати.

3. Доставките ще се извършват след получена заявка уетно и/или писмено на:

електронна поща bivenaeood@cmai 1 .corn или тел: 0895 976 513

лице (лица) за контакти: Албена Иванова
Когато заявката е направена по ел. път потвърждаване за получаването на електронно изявление 

от наша страна не е необходимо, за да се смяга, че е получено от адресата.

в рамките на работного ни време :
П онеделник: 9-18 ч.
Вторник: 9-18 ч.
Сряда: 9-18 ч.
Четвъртък: 9-18 ч.
Петък: 9-18 ч.

VII. Д ЕК Л А РИ РА М Е, ЧЕ:
1. Сме запознати с точните размери на предмета на доставка и се задължаваме да 

спазваме всички условия на възложителя, посочени в публикуваната документация.

3
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техническата спецификация и указанията за участие, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

2. Сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Ако бъдем избрани 
за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

3. Запознати сме с проекта на договор и приемаме условията в проекта на договор, 
приложен към документацията за участие в процедурата без бележки и предложения.

VIII. Срокът на валидност на подадената от нас оферта е 3 (три) месеца, считано от 
крайният срок за депозиране на оферти.

IX. Към настоящ ото предлож ение прилагам е :

(документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника, като се описват приложените към предложението документи за наличие на представителна власт)

Дата 09/02/2020 г.
Име и фамилия Марин Събев
Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника 
ш и от надлежно упълномощено лице)

.................... ....................... ...........................................................................

V\  ' и  о  к
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ДО ДИРЕКТОРА
НА ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛО М “
ГР. ПОПОВО

Образец №6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На Бивена ООД с ЕИК 202899733
представлявано от Марин Събев Събев с ЕГН 3612017922
в качеството на управител

относно: процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание е предмет: 
„Доставка па препарати за растителна защита за нуждите па ТП ДЛС „ Черпи Лом ” гр. 
Попово ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представям нашата ценова оферта за участие в обявеното от Вас публично 
състезание за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас единична цена и крайна обща стойност в лева без вкл.ДДС за изпълнение 
на обществената поръчка е следната:

№ Култура, вредител и моменти 
на приложение на продукта

К-во Продукт / 
производител

Е д и н и ч н а  цена  

в л ев а  без Д Д С

О бщ а стой н ост  в 

л ев а  без Д Д С  за 

ц я л о то  количест во

1 Срещу едногодишни житни и 
широколистни плевели при: 
ЦАРЕВИЦА (за зърно и 
силаж), прилага се след сеитба, 
преди поникване или 
вегетационно във фаза 1-3 лист 
на културата

15 л.

Ч&О елл
1 6 0

2 Срещу едногодишни и 
многогодишни житни в т.ч. 
балур от коренища и 
широколистни плевели при: 
Ц А РЕВИЦА за зърно и силаж - 
прилага се във фаза 2-6 лист на 
културата; 1-3 лист па 
едногодишните житни плевели, 
15-20 см на балур, 2-4 лист на 
едногодишните широколистни 
плевели. 2-6 лист лист на 
паламида, 15-20 см поветица

22 К1

1УТ

С У ц Д Д Д -и л Х  / К | г 0

к г 3130

3 Срещуедногодишни 
широколистни, в т.ч. слабо 
чувствителни на 
хормоноподобни хербициди, 
плевели и паламида

ПШЕНИЦА и ечемик

1,6 К1

£ А 1 '\л а -о  0 5  

СесКлА,

# 5 * У У о

1
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-прилага се по време на 
вегетация във фенофази на 
културите ВВСН 12-39 
разтворени два листа до флагов 
лист, фаза на едногодишните 
широколистни плевели 2-4 лист 
и фаза розетка на паламидата. 
Еднократно приложение

4 Срещу едногодишни и 
многогодишни житни и 
широколистни плевели при: 
свободни площи (стърнища) и 
др. Прилага се във фаза 
бутонизация на широколистните 
и изкласяване на житните 
плевели

200 л.

(V

Л 'ес. 3 0 0  С Л
• * , Г о ] 5 Ъ 0

5 Срещу едногодишни житни и 
широколистни плевели при: 
СЛЪНЧОГЛЕД - прилага се 
след сеитба, преди поникване на 
културата и плевелите

100 л.

/1ЛЦ 5 0 0  (Ж /1} \ Ш

6 Срещу широколистни 
плевели при : 
СЛЪНЧОГЛЕД-хибриди, 
толерантни към трибенурон- 
метил - прилага сс във фаза 2- 
6 лист на плевелите

1кг.

£ у л ^ г |> О С  ^  0 0

С & г Ь м с
6Д* ( с П

7 Високо ефективен 
комбиниран инсектицид с 
контактно, стомашно, 
фумигирагцо и репелентно 
действие, ефикасен срещу 
широк крът неприятели по 
картофи, пшеница и тютюн

30 л.

• ц

«V|У \Л ^
18 5 У о

8 Подобрител на хербицидно 
действие срещу плевелите със 
свойството да намалява 
повърхностното напрежение иа 
работния разтвор, подобрява 
прилепимостта (ефикасността) на 
хербицида и неговата абсорбция 
(действие) в листата. При 
периоди на бавен растеж и за 
плевели, чийто листа се мокрят 
трудно поради восъчен налеп или 
власинки.

20л.

I

1 2 , ? ° /5 1 )

1
О Б Щ А  С Т О Й Н О С Т : Л г^Т - 10 з и

Предлагана обща, стойност за единица обем в лева без вкл. ДДС:   лв.,
словом: р . .. I . ф ......................................................................

Предлагана обща стойност за цялото количество в лева без вкл.,ДДС: ./$ .* [$ & ... лв., 
словом: .|р*£Л<С.. ........................................



Н.Потвърждаваме, че предложената от нас единична цена за всеки продукт (препарат за 
растителна защита) включва всички разходи за изпълнение на доставката на място.

Ш .Предложените единични цени не подлежат на промяна преди и след сключването на 
договора освен в случаите, предвидени в ЗОП.

1У.Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на проекта 
на договор, приложен към документацията за участие.

При несъответствие на посочените в т.1 числа в изписването им с думи и с цифри, 
обвързващо за Нас е предложението, посочено с думи.

Дата 09/02/2020 г.
Име и фамилия Марин Събев
Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника 
или от надлежно упълномощено лице)

................................................................................... '
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