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УТВЪРЖДАВАМ:               /П/ 

                         /ОГНЯН ИВАНОВ/ 

                         Директор на ТД ДР  – Варна 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

"Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили, собственост на 

Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна" 

 

I. Общи положения:  

Възложител на поръчката е Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 

запаси" чрез Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна на адрес ул."София" №28, 

ЕИК 8319136610036, № по ДДС BG831913661, представлявана от Огнян Иванов - директор. 

II. Предмет на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП: 

"Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили, 

собственост на Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна". 

III. Обект на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП: 

Обект на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП е извършване на техническо 

обслужване и ремонт - услуга по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

IV. Обща цел на обществената поръчка: 

Настоящата публичната покана по глава осма "а" от ЗОП се провежда с цел да бъде 

избран външен изпълнител, който да извършва техническо обслужване и ремонт на товарни 

автомобили, собственост на Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна. 

V. Техническо задание/техническа спецификация: 

При изпълнение на "Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни 

автомобили, собственост на Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна" следва да 

бъдат обслужвани следните автомобили: 

 
№ 
по 

ред 

Место
домув

ане 

Вид Марка Рег.№ Вид 
горив

о 

Пробег 
/км/ 

Първонача
лна рег. 

Макс.до
п.маса/б

рой 
места 

Мощнос
т kW/к.с. 

Кат
егор
ия 

1 
Ген.То
шево 

Товарен 
автомобил 
фургон 

ПЕЖО 
БОКСЕР 

В 4923 
СС 

дизел 488000 09.01.2001г. 
3,5т. / 6 
+ 1 

86/117 N1 

2 
Ген.То
шево 

Товарен 
автомобил 
самосвал 

КАМАЗ 
55111 

В 8327 
КА 

дизел 115000 16.10.1995г. 
22,2т. / 2 
+ 1 

154/209 N3 

3 
Донче
во 

Товарен 
автомобил 
самосвал 

ШКОДА 
ЛИАЗ 

В 6085 
КХ  

дизел 122000 12.08.1996г. 
17т. / 2 + 
1 

205/279 N3 

4 
Търгов
ище 

Товарен 
автомобил 
фургон 

ПЕЖО 
БОКСЕР 
1800 

В 9447 
СТ 

дизел 347000 06.05.1998г. 
3,5т. / 6 
+ 1 

63/86 N1 
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СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Общата стойност на поръчката е приблизително 10000 лева без ДДС. 

За изпълнение на поръчката изпълнителят следва да разполага с необходимата за 

това техника и екип от специалисти в бази на територията на гр.Генерал Тошево, гр.Добрич 

и гр.Търговище. 

VI. Характеристика на поръчката: 

1. Място на извършване: гр.Генерал Тошево, гр.Добрич и гр.Търговище. 

2. Срок на изпълнение на предмета на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП: 

1 година от дата на сключване на договора. 

3. Финансови условия на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП: 

3.1. Прогнозна стойност на публичната покана по глава осма "а" от ЗОП: до 10000 

лева (десет хиляди лева) без ДДС. 
3.2. Начин на плащане: Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в 

срок до 15 /петнадесет/ дни с платежно нареждане в български лева по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемателно-
предавателен протокол за предаване на автомобила. 

VII. Изисквания към участниците: 
1. От изпълнителя се изисква да извършва проверки и диагностика при 

необходимост, както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия 
период на действие на договора. 

2. Ремонтните действия включват отстраняване на възникнали повреди 
(неизправности) на автомобилите, констатирани от изпълнителя при извършване на 
дейностите по техническото обслужване или по сигнал на възложителя и включват услугата 
по демонтаж и монтаж на резервни части, материали и консумативи, които се доставят от 
изпълнителя. 

3. Влаганите резервни части, материали и консумативи трябва да притежават 
необходимите документи за произход, гаранция и качество, като гаранционният срок, който 
се предоставя на възложителя от изпълнителя, следва да бъде не по-малък от посочения в 
гаранционната карта за влаганите резервни части, материали и консумативи. 

4. При извършване на ремонтната дейност е необходимо да се спазват 
предписанията на производителя на съответната марка и модел автомобил. 

5. Изпълнителят предоставя гаранционен срок за извършените ремонтни работи с 
приемателно-предавателен протокол за предаване на автомобила след извършения ремонт. 

6. В случай на наличие на дефекти във вложените части, избраният изпълнител се 
задължава да подмени изцяло със свои средства и за своя сметка всички съдържащи дефекти 
части, в срок до 14 (четиринадесет) дни от уведомяването му. 

7. Техническото обслужване и ремонтът на автомобилите ще се извършват само в 
сервизите, посочени в офертата на избрания за изпълнител участник. 

8. Участниците следва да притежават оборудване с машини и технически 
съоръжения, позволяващи извършването на текущ ремонт и цялостно поддържане в 
изправност на посочените автомобили. 

9. При приемането на автомобил за ремонт се попълва и подписва писмена заявка 
(сервизна поръчка) от представителите на двете страни, в която се посочват ремонтните 
дейности и срока за тяхното извършване (за съответния ремонт), както и вида на резервната 
част, необходима за извършване на ремонта. След извършване на ТО и ремонт, автомобилът 
се предава от изпълнителя на възложителя в изправност за движение по пътищата с 
приемателно-предавателен протокол. 

10. Изпълнителят извършва превоз на автомобилите с повреда до сервизните си бази 
на цена, определена в ценовото му предложение, като в случай, че сервизната база е на 
повече от 20 (двадесет) км от складовата база на ТД ДР - Варна, разходите за превоза на 
автомобила след двадесетия километър са за сметка на избрания изпълнител. 
Препоръчително е автосервизите на изпълнителя да не са отдалечени на повече от двадесет 
километра от складовите бази на възложителя. 
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11. При възможност повредата следва да бъде отстранявана от изпълнителя на място 
- в складовата база на възложителя, като последният заплаща часовата ставка за извършване 
на техническото обслужване и ремонт, както и разходите за вложените резервни 
части/материали. 

12. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената 
поръчка са за сметка на изпълнителя. 

VIII. Критерий за оценка на офертите: 
Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий: 
"Икономически най-изгодна оферта". 

Показатели за оценка на офертите: 
1. Часова ценова ставка без ДДС при извършване на техническо обслужване и 

ремонти - П1 
2. Цена в лв./км. без ДДС за превоз на автомобил с повреда до сервизната база на 

изпълнителя, но не за повече от 20 (двадесет) километра разстояние - П2 
П1 е най-ниската часова ценова ставка при извършване на техническо обслужване и 

ремонти и е с относителна тежест 90 на сто. 
П2 е най-ниска цена в лв./км. за превоз на автомобил с повреда до сервизната база 

на изпълнителя, но не на повече от 20 (двадесет) километра разстояние и е с относителна 
тежест 10 на сто. 

Показателят П1 за оценка на часовата ценова ставка е с тегловна тежест 90 и се 
определя по формулата П1 = (Ц мин./Ц) х 90, където Ц мин. е най-ниската предложена цена, 
а Ц е предложената цена от оценявания участник. 

Показателят П2 за цена в лв./км. за превоз на автомобил с повреда до сервизната 
база на изпълнителя, но не на повече от 20 (двадесет) километра разстояние е с тегловна 
тежест 10 и се определя по формулата П2 = (С мин./С) х 10, където С мин. е предложената 
най-ниска цена, а С е предложената цена от оценявания участник. 

Офертите на участниците се оценяват по формулата КО = П1 + П2, където КО е 
комплексната оценка. 

Максималният брой точки за комплексната оценка (КО), които може да получи 
даден участник е 100. 

На първо място се класира участникът, получил най-високата комплексна оценка. 
При равен брой точки се дава предимство на участниците, дали по-добро 

предложение за показателя с най-голяма тежест - П1. 
IX. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите: 
1. Представената оферта трябва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП и да 

съдържа:  
- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно 

чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 
лице. Документът се представя със заверка от участника "вярно с оригинала". 

- техническо предложение; 
- ценово предложение; 
- срок на валидност на офертата; 
2. Към офертата участниците следва да приложат декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки. 
3. Срок за подаване на офертите: 
Оферти се подават до 16:30ч. на 14.04.2015 г. в ТД "Държавен резерв" гр. Варна, 

ул."София" №28. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от 
участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, 
наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. 

X. Конфиденциална информация: 
При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. 
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Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участници, 
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с 
изключение на случаите по чл.44 и чл.73, ал.4 от ЗОП. 

 

 

 


