
“Агротехнически услуги - жътва на зърнени и маслодайни култури с включен 
транспорт и ТРО на територията на ТПДЛС „Черни Лом ” гр. Попово за 2019 г. “

Днес,  2019 г., в гр. Попово,

1. ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЕРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП -  Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, 
бул.’’Михаил Маджаров” № 68 с БУЛСТАТ 2016174120095, представлявано от 
инж.Симеон Цанков Давидков в качеството на директор и ръководител счетоводен 
отдел Ивета Добрева Димитрова, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна,

2. „Фрументум“ ЕООД, с ЕИК 203070176, със седалище и адрес на управление: 
гр.Попово, общ.Попово, обл.Търговище, ул.„България“ №78, вх.А, ет.2, ап.З, 
представлявано от управителя Петър Георгиев Георгиев, наричан по-долу 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“

На основание чл. 112 от ЗОП след провеждане на процедура чрез публично състезание с 
уникален номер в РОП 02711-2019-0106 и Решение № 21 от 17.06.2019г. 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:

Чл.1.(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши и 
предостави следните агротехнически услуги: жътва на зърнени и маслодайни култури с 
включен транспорт -  товарене и разтоварване (ТРО) на ожънатата продукция на 
територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово.

(2)Услугите се извършват съгласно изискванията на Възложителя, посочени в 
документацията и техническата спецификация към процедурата и при условията на 
направеното от Изпълнителя техническо и ценово предложение, представляващи 
неразделна част от този договор.

(3)Изпълнението на услугите, предмет на настоящия договор, ще се извършват 
след изрично възлагане и според възникналите нужди на Възложителя.

(4). В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно 
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното 
обстоятелство.
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1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
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(2).Срок за изпълнение: до 10 календарни дни след подадена заявка по следната 
електронна пoщa:frumentum.popovo@gmail.com и л и  по телефон: 0608/46071 от страна 
на Възложителя до Изпълнителя за изпълнение на услугите, детайлно посочени в 
Техническото предложение при условия, посочени в документацията на обществената 
поръчка и в настоящият договор .

(3). Място на изпълнение на услугите: в посочените отдели в Техническата 
спецификация в териториални обхват на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово.

Чл.З. (1) Общата стойност на настоящият договор, до която Възложителят може 
да заплати за изпълнение на услугите, предмет на обществената поръчка е до 25 000.00 
лв. (двадесет и пет хиляди лева) без вкл. ДДС.

(2) Стойността и заплащането на всяка отделна услуга се определя и извършва 
въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС посочени по вид култура и услуга в 
Ценовото предложение на Изпълнителя, а именно:

- жътва на пшеница -  15,00 лв. без ДДС, словом: петнадесет лева;
- жътва на царевица-16,00 лв. без ДДС, словом: шестнадесет лева;
- жътва на овес - 15,00 лв. без ДДС, словом: петнадесет лева;
- жътва на слънчоглед - 16,00 лв. без ДДС, словом: шестнадесет лева;
- транспорт и ТРО - 13,00 лв. без ДДС, словом: тринадесет лева.
(3) Посочените в договора единични цени в лева без вкл. ДДС са фиксирани и не 

подлежат на промяна през периода на изпълнение на договора.
(4) Посочените количества добив са прогнозни и заплащането ще се извършва 

на база действително ожънато и транспортирано количество зърно.
Чл. 4. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 

документи:
1. приемо-предавателен протокол за приемане на услугите, подписан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване на разпоредбите на Раздел VI 
(Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и

2.фактура за дължимата сума за съответната услуга,издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок 
до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване 
на условията по ал. 1.

Чл. 5. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков 
превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Райфайзенбанк ЕАД
в ю : л г в в в о з р
ШАИ: В0481^ВВ91551006250436 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извършени.

Чл. 6.(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от 
Услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащан ля в срок до 15 (петнадесет) д

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

заедно със становш 
недължими.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

видно дали оспорва плащания!

ИЗПЪЛНИТЕ.1
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/ г /
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при 
съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI. (Предаване и приемане на 
изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя 
в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на предавателно-приемателен протокол. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за 
плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за 
отказа.

Чл. 7.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.да изисква и получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от Изпълнителя през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без 
с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква от Изпълнителя доработване при установени несъответствия на 
изпълненото с уговореното в този Договор или бъдат констатирани недостатъци.

4. да получи неустойка в размера, определен в чл.21 от този Договор.
5.да прави рекламации при установяване на некачествена услуга, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и техническото предложение на 
Изпълнителя.

6. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на услугите за всеки отделен период/етап, когато 

отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на Изпълнителя цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на Изпълнителя до информацията, необходима 

за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация ако има такава;
5. да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този 

Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато Изпълнителя поиска това.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в 

този Договор;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва услугите и изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 

хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им или да

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
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4. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно е доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП.

(5) Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.8. Предаване изпълнението на Услугите за всеки отделен период се 

документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка 
от Страните („Приемо-предавателен протокол“). В протокола се описва извършената 
услуга и количеството на ожънатата култура.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или 

бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните 
недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока 
за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.11. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 2 % (два процент) от цената за съответната 
задача за всеки ден забава, но не повече от 10 % ( десет процента) от стойността на всяка 
конкретна задача по - отделно.

Чл.12. (1).При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло 
и качествено съответната задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, 
че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

(2).При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% от стойността на договора.

(3).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка 
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
това.

(4).Плащането на неустойките,уговорени в този договор, не ограницава__дравото на 
изправната страна да тъпец реално Ягпълнение и/или обезщетение з^тор^е^щ . ^Ъреди и 
пропуснати ползи в по-готгм размео^еъгласно приложимото право. /  ^

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .., ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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VIL ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на невъзможността;

4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, 
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен:

1 .по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация -  по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЧлЛ4. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно 
чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение 
от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. 
Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е 
незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 
(десет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 7 (седем)
дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а 
при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 16. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване 
на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива 

дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в 

изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка 
с предмета на Договора.

Чл. 17. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
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УШ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. (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) За целите на този Договор, данните и лицата за контакт на страните са:
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
инж.Симеон Давидков - директор на ТП ДЛС ,Церни Лом” гр.Попово.
(0608) 4 2047/факс (0608) 4 4105,
e-mail:dls.chemi_lom@dpshumen.bg
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Попово, ул.“България“ №78, вх.Б, ап.1
Тел.: 0608/4 6170
e-mail: frumentum.popovo@gmail.com
Лице за контакт: Петър Георгиев
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация 
и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита 
за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) Страните по договора не могат да го изменят, освен в хипотезата на чл. 116 от ЗОП.
(6)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. 19. Неразделна част от настоящият договор са:
1. Техническата спецификация на поръчката
2. Ценово предложение на Изпълнителя
3. Техническо пред ложение за изпълнение на поръчката

Настоящият договорът съдържа шест страници и се сключи в два еднообразни екземпляра -  по 
един за Изпълнителя и един за Възложителя всеки със силата на оригинал, ]\^ /О чг" ~ -

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......
Директор ТП ДЛС ”Че|ши Л бмТ- 

(инж.Симео,

Р-л счетоводен отдел:
(Ивета Дим грова)
г (

Съгласувал:
Ралица Тодорова 
юрисконсулт ТП ДДС ”

ИЗПЪЛНИ
( 7 Й :

б
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mailto:frumentum.popovo@gmail.com
Asterix
Text Box
 заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Asterix
Text Box
         чл.59 от ЗЗЛД

Asterix
Text Box
 чл.59 от ЗЗЛД

Asterix
Text Box
    чл.59 от ЗЗЛД



„Североизточно държавно предприятие”ДП
ТПДЛС “Черни Лом ” гр.Попово

7800 гр.Попово, ул. ”.Михаил Маджаров”№ 68,тел.0608/4 20 47, 
факс 0608/4 41 05, е-таИ:(1Ь.cherni_lom@dpsliumen.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

“Агротехнически услуги - жътва на зърнени и маслодайни култури с включен 
транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово за 2019 г.“

1. Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания за 
изпълнение на услугата по обществената поръчка. Предметът на обществената поръчка 
включва изпълнение на агротехническа услуга -  жътва с включен транспорт и ТРО на 
различни видове зърнени и маслодайни култури на територията на ТП ДЛС "Черни 
Лом" гр. Попово по технически параметри, както следва:

1.1. Жътва на пшеница на пределна площ до 446 дка с включен транспорт и ТРО на 
прогнозно количество от 240 т. пшеница зърно до база за съхранение на 
територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово, разпределена по землище, 
отдели, площ и прогнозна стойност на всяка отделна услуга, а именно:

Вид
култура

Вид
услуга

Землище Отдел Площ/дка Единична 
цена в лв.
без ДДС

Пределна 
стойност в 
лв. без ДДС

пшеница жътва Еленово 182/4,5 48 15.00 720.00
Ломци 198/4 17 15.00 255.00
Ломци 197/1 70 15.00 1050.00
Еленово 185/3 171 15.00 2565.00
Еленово 185/2 70 15.00 1050.00
р-к Гюрлюк 130/4 30 15.00 450.00
Еленово 194/8 40 15.00 600.00

Общо: 446 дка 15.00 6690.00

Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 240 т. 13.00 3120.00

Обща цена за жътва на пшеница с включен транспорт и ТРО 9810,00

1.2. Жътва на царевица на пределна площ до 426 дка с включен транспорт и ТРО 
на прогнозно количество от 260 т. царевица зърно до база за съхранение на 
територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово“, разпределена по землище 
отдели, площ и прогнозна стойност на всяка отделна услуга, именно:

Вид култура Вид
услуга

Землище отдел Площ/дка Единичн 
а цена в 
лв. без 
ДДС

Пределна 
стойност 
в лв. без 
ДДС

царевица жътва Попово 130/3 129 16.00 2064.00
Попово 130/4 62 16.00 992.00
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Вид култура Вид
услуга

Землище отдел Площ/дка Единичн 
а цена в 
лв. без 
ДДС

Пределна 
стойност 
в лв. без 
ДДС

Попово 130/5 87 16.00 1392.00
Лоптрит 203/2 50 16.00 800.00
Кардам
разсадник

98 16.00 1568.00

Общо: 426 дка 16.00 6816.00

Транспорт и ТРО Прогнозно количество / т 260т. 13.00 3380.00

Обща цена за жътва на царевица с включен транспорт и ТРО 10196,00

1.3. Жътва на овес на пределна площ до 37 дка с включен транспорт и ТРО на 
прогнозно количество от 12т. овес зърно до база за съхранение на територията на 
ТП ДЛС "Черни Лом " гр .Попово, разпределена по отдели и площи, а именно:

Вид
култура

Вид
услуга

Землище Отдел Площ/дка Единична 
цена в лв.
без ДДС

Пределна 
стойност в 
лв. без ДДС

овес жътва Елията 194/8 37 15.00 555.00
Общо: 37 дка 15.00 555.00

Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 12 т. 13.00 156.00

Обща цена за жътва на овес с включен транспорт и ТРО 711,00

1.4. Жътва на слънчоглед на пределна площ до 193 дка с включен транспорт и ТРО 
на прогнозно количество от 50 т. слънчогледови семки до база за съхранение на 
територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово, разпределена по отдели и 
площи, именно:

Вид
култура

Вид
услуга

Землище Отдел Площ/дка Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Пределна 
стойност в 
лв. без ДДС

слънчоглед жътва Ковачевец 23/1 70 16.00 1120.00
Медовина 396/3 18 16.00 288.00
Караджата 233/6 105 16.00 1680.00

Общо: 193 дка 16.00 3088.00

Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 50 т. 13.00 650.00

Обща цена за жътва на слънчоглед с включен транспорт и ТРО 3738,00

Забележка: Посочените количества са прогнозни и заплащането ще се извършва на 
база действително ожънато и транспортирано количество зърно/слънчогледови семки.

2. Изисквания при изпълнение на поръчката:
2.1.Предметът на поръчката включва агротехнически услуги и транспорт -  товарене 

и разтоварване (ТРО) на ожънатата продукция, поради което изпълнителят трябва да 
разполага е необходим минимум 1 (един) брой собствен/нает или предоставен за 
ползване комбайн за жътва с приспособление за прибиране и 1 брой собствена/наета



или предоставена за ползване техника за транспорт и ТРО за прибиране на ожънатата 
продукция, или:

2.1.1.Възможност от извършване на услугите (жътвата) механизирано с налична 
собствена/наета или предоставени за ползване специализирана селскостопанска 
техника“и/или еквивалентно/и“ в съответствие с предмета на обществената поръчка.

2.1.2.Възможност от извършване на транспорт и ТРО от хамбара на 
селскостопанската техника (комбайна) „и/или еквивалентно/и“, извършваща жътвата с 
налична собствена/наета или предоставена за ползване специализирана 
селскостопанска техника „и/или еквивалентно/и“ до кантар в база на територията на ТП 
ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово.

2.2.Изпълнението на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, следва 
да се изпълняват с минимален процент загуби на зърно/семки от декар.

2.3.Заявка за изпълнението на услугите ще се извършва по телефон или по 
електронна поща на ел. адрес, посочен от Изпълнителя. 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.Срокове и място за изпълнение на поръчката:
3.1. Място на изпълнение на услугите: в посочените отдели, съгласно т.1 

включваща точките 1.1,1.2,1.3 и 1.4 от настоящата „Техническа спецификация“ в 
териториални обхват на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово.

3.2. Срок за изпълнение: посочените услуги ще се извършват в срок до 10 (десет) 
календарни дни, считано от дата на заявка от Възложителя.

3.3.Срок на договора: до извършване на услугите, предмет на настоящата 
обществена поръчка, но не по-късно от 31.12.2019 г.

4.Финансови параметри:
4.1. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 25 000,00 лв. 

/двадесет и пет хиляди лева/ без вкл. ДДС формирана на база проведени пазарни 
консултации, за която сума Възложителят сключва договор.

4.2.Условия и начин на плащане:
4.2.1.Заплащането на всяка отделна услуга ще се извършва след нейното 

извършване, въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС съгласно ценовото 
предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на промяна през 
периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя 
финансов ресурс. Сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни 
поръчки за изпълнение на услугите по вид и количество дейност, ако нуждите му не 
изискват такива.

4.2.2.Плащанията ще се извършват по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни 
след извършена услуга (двустранен приемо - предавателен протокол) и представена 
фактура от страна на Изпълнителя.
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Образец № 6

ДО ДИРЕКТОРА
НА ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ“
ГР. ПОПОВО

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ:

“Агротехнически услуги - жътва на зърнени и маслодайни култури с включен 
транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „ Черни Лом ” гр. Попово за 2019 г. “

На „ФРУМЕНТУМ“ ЕООД
(наименование на участника) 

представлявано от Петър Георгиев Георгиев е ЕГН:9404064046
(трите имена)

в качеството на : Управител
(длъжност, или друго качество)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка е предмет: “Агротехнически 
услуги - жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на 
територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово за 2019 г.“ на Вашето внимание 
представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката:

Л.След като се запознах и проучих документацията за участие, удостоверявам и 
потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и 
условията, посочени в документацията за участие в настоящата процедура.

,И.С настоящото „Техническо предложение“ правя следните обвързващи 
предложения за изпълнение на обществената поръчка с горе цитирания предмет:

2.1.В случай, че бъдем определени за изпълнител Ви уверяваме, че за посочения 
период за изпълнение, ще бъдем на разположение и ще осигурим качествено и срочно 
изпълнение на услугите, описани в Техническата спецификация.

2.2.У слугите, предмет на поръчката ще извършваме след изрично възлагане от Ваша 
страна по заявка, отправена писмено на следната електронна поща:
frumentum.popovo@gmail.com или по телефон: 0608/46071в срок до .......10...дни след
направена заявка от Възложителя.

2.3.Декларираме, че изпълнението на услугите предмет на настоящата обществена 
поръчка ще се изпълняват с минимален процент загуба на зърно от декар.

.III. Изразяваме готовност при възникнала необходимост от извършване на услугите, 
в съответствие с изискваните минимални технически възможности за наличие на техника- 
критерии за подбор в процедурата, че представляваният от мен участник разполага с 
техническо оборудване, с което ще осигури и обезпечи извършването на услугите, 
предмет на обявената процедура.
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IV. Изразяваме съгласие извършването на услугите (жътва и транспорт на пшеница, 
слънчоглед, овес и царевица) да бъде съгласно посочените в „Техническата 
спецификация“ землища, отдели и площ/дка, а именно:
Вид култура Вид услуга Землище Отдел Площ/дка
пшеница жътва Еленово 182/4,5 48

Ломци 198/4 17
Ломци 197/1 70
Еленово 185/3 171
Еленово 185/2 70
р-к Гюрлюк 130/4 30
Еленово 194/8 40

Общо: 446 дка
Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 240 т.

Вид култура Вид услуга Землище отдел Площ/дка
царевица жътва Попово 130/3 129

Попово 130/4 62

Попово 130/5 87
Лоптрит 203/2 50
Кардам
разсадник

98

Общо: 426 дка
Транспорт и ТРО Прогнозно количество / т 260т.

Вид култура Вид услуга Землище Отдел Площ/дка
овес жътва Елията 194/8 37

Общо: 37 дка
Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 12 т.

Вид култура Вид услуга Землище Отдел Площ/дка
слънчоглед жътва Ковачевец 23/1 70

Медовина 396/3 18
Караджата 233/6 105

Общо: 193 дка
Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 50 т.

V. За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагам:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника;
б) декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.
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ДО ДИРЕКТОРА
НА ТП ДЛС „ЧЕРНИ ЛОМ“
ГР. ПОПОВО

Образец № 8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Агротехническиуслуги - жътва на 
зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС

„ Черни Л ом ” гр. Попово за 2019 г. “

на „ФРУМЕНТУМ“ ЕООД , с ЕИК: 203070176
(наименование на участника)

представлявано от Петър Георгиев Георгиев, е ЕГН :9404064046
(трите имена)

в качеството на : Управител
(длъжност, или друго качество)

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. Предлагаме следните единични цени в лева без вкл. ДДС, разпределени по вид 
култура, землище, отдели и площ за всяка отделна услуга от обществената поръчка:
Вид
култура

Вид
услуга

Землище Отдел Площ/дка Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Пределна 
стойност в 
лв. без ДДС

пшеница жътва Еленово 182/4,5 48 15 720,00
Ломци 198/4 17 15 255,00
Ломци 197/1 70 15 1050,00
Еленово 185/3 171 15 2565,00
Еленово 185/2 70 15 1050,00
р-к Гюрлюк 130/4 30 15 450,00
Еленово 194/8 40 15 600,00

Общо: 446 дка 6690,00

Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 240 т. 13 3120,00

Обща цена за жътва на пшеница е включен транспорт и ТРО 9810,00

Подпис:
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Вид култура Вид
услуга

Землище отдел Площ/дка Единичн 
а цена в 
лв. без
д д с

Пределна 
стойност 
в лв. без 
Д Д С

царевица жътва Попово 130/3 129 16 2064,00
Попово 130/4 62 16 992,00
Попово 130/5 87 16 1392,00
Лоптрит 203/2 50 16 800,00
Кардам
разсадник

98 16 1568,00

Общо: 426 дка 6816,00

Транспорт и ТРО Прогнозно количество / т 260т. 13 3380,00

Обща цена за жътва на царевица е включен транспорт и ТРО 10196,00

Вид
култура

Вид
услуга

Землище Отдел Площ/дка Единична 
цена в лв.
без ДДС

Пределна 
стойност в 
лв. без ДДС

овес жътва Елията 194/8 37 15 555,00
Общо: 37 дка 555,00

Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 12 т. 13 156,00

Обща цена за жътва на овес е включен транспорт и ТРО 711,00

Вид
култура

Вид
услуга

Землище Отдел Площ/дка Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Пределна 
стойност в 
лв. без ДДС

слънчоглед жътва Ковачевец 23/1 70 16 1120,00
Медовина 396/3 18 16 288,00
Караджата 233/6 105 16 1680,00

Общо: 193 дка 3088,00

Транспорт и ТРО Прогнозно количество/ т 50 т. 13 650,00

Обща цена за жътва на слънчоглед е включен транспорт и ТРО 3738,00

О бш а край на цена  за  и зв ъ р ш ва н е  на услугата: 24455.00лв... словом: лвалесет четири 
хиляли четиристотин пстлесети пет лв. без вкл. Л Л С

Забележка: Офертната цена трябва да се представи в български лева без вкл. ДДС. Офертна цена, 
представена в друга парична единица не се разглежда, а се отстранява от участие.

Ценовата оферта на участник, в която се посочват цени, по-високи от тези на Възложителя по 
вид култура и услуги в документацията на поръчката, ще бъде отстранена от участие.

II. Потвърждаваме, че единичните крайни цени за изпълнение на договора, 
предложени от нас по-горе са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за 
изпълнението на обществената поръчка. 1^1
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III. Потвърждаваме, че сме съгласни с посочените прогнозни количества и с 
обстоятелството, че заплащането ще се извърши на база ожънато и транспортирано 
количество зърно/слънчогледови семки и приемо-предавателни протоколи за извършена 
дейност по предмета на настоящата обществена поръчка.

IV. Потвърждаваме, че сме съгласни, стойността на всяка поръчка да се определя въз 
основа на посочените по - горе крайни единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно 
настоящото ни ценово предложение, като същите са постоянни и не подлежат на промяна 
през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от Възложителя 
финансов ресурс.

V. 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. I числа в изписването им с думи и с цифри, 
обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата ..... 29............. / ........05........./ ........2019г................
Име и фамилия Петър Георгиев
Подпис на лицето (и печат)
(законен представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице) Попово!

£ооЪ
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