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УТВЪРЖДАВАМ: ............./П/.................. 

                         /ОГНЯН ИВАНОВ/ 

                         Директор на ТД ДР  – Варна 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

„Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев за нуждите 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 транспортни услуги по превоз на дърва за огрев за нуждите 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 транспортни 

услуги по превоз на товари - 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 транспортни услуги по превоз на дърва за 

огрев за нуждите на ТД ДР Варна. 

 

V. Стойност на поръчката: 

Прогнозната стойност на поръчката е 5150 лева без ДДС. 

 

VI. Характеристика на поръчката: 

1. Място на извършване: територията на североизточна България. 

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

един месец. 

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 5150 

лева (пет хиляди сто и петдесет лева) без ДДС. 

3.2. Плащането се извършва от възложителя чрез банков превод по сметка на 

изпълнителя в срок от 15 /петнадесет/ работни дни след представяне на оригинална фактура 
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и товарителница.  
 
VII. Изисквания към участниците: 

1. При извършване на услугата трябва да се спазват нормативно установените 
предписания за превоз на товари на територията на Република България; 

2. Цената на услугата, включва единствено транспортните разходи на изпълнителя 
от мястото на товарене до мястото на разтоварване (заплаща се само курса с товара); 

3. При възлагане на транспортната услуга от ТД ДР – Варна се определят графика за 
изпълнение на поръчката, както и изискванията към необходимото транспортно средство - 
вид, брой, мястото на изпълнение и др. ; 

4. Шофьорът на транспортното средство не участва в товаренето на стоката, но 
следва да съдейства за нейното укрепване в транспортното средство, с оглед безопасното й 
транспортиране; 

5. Изпълнителят определя маршрута за извършване на услугата по възможно най-
краткия път, след предварително съгласуване с възложителя; 

6. При представяне на офертата си, участникът декларира възможност да изпълнява 
услугата посредством всички налични превозни средства за транспортиране на товари;  

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

 
VIII. Критерий за оценка на офертите: 

Най-ниска цена за 1 (един) километър в лева, без включен ДДС, с включени всички 
други разходи, възникнали по повод на изпълнение на предмета на поръчката. 

 
IX. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите: 

1. Представената оферта трябва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП и да 
съдържа: 

- техническо предложение, включващо срок на валидност на офертата (Приложение 
№1 от документацията за участие);  

- ценово предложение (Приложение №3 от документацията за участие); 
- данни за лицето, което прави предложението (Приложение №2 от документацията 

за участие); 
- декларация (Приложение №12 от документацията); 

- заявление (Приложение №13 от документацията); 

- декларация (Приложение №15 от документацията); 
2. Срок за подаване на офертите: 
Оферти се подават до 16:30ч. на 09.10.2015 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. 

3. Участниците да представят копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно 
чл. 23 от Закона за търговския регистър (за юридически лица). 

4. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката по чл. 51, 
ал. 1, т. 9 от ЗОП - декларация с пълно подробно описание на техническото оборудване, с 
което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 

5. Лиценз(и) за извършване на превоз на товари, валиден за територията на 
Република България и всички изискуеми във връзка с тази дейност документи, съгласно 
Закона за автомобилните превози, Наредба №33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на 
пътници и товари на територията на Република България и всички други приложими 
нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз на товари. 

6. При сключване на договор класираният на първо място участник представя 
документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 
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чл. 47 ал. 1, т.1, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от Закона за 
обществените поръчки (Приложения №8 от документацията за участие), както и документ за 
удостоверяване на внесена гаранция за изпълнение в размер на 4% от стойността на 
договора без ДДС. 

7. Към офертите да се приложи декларация за съгласие с проекта на договор и 
споразумението по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 
неразделна част от договора (Приложение №4 и Приложение №9-1 от документацията за 
участие). 

8. В офертата, участниците следва да предоставят подписан и/или подпечатан (но не 
попълнен) проект на договор по образец на Приложение №9 от документацията за участие, 
както и подписано и/или подпечатано (но не попълнено) споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ 
по образец на Приложение №9-1 от документацията за участие. 

 
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. 

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. 

 

 

 


