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Директор на ТД ДР  – Варна

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за

„Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и на индустриални
стоки за нуждите на Териториална дирекция "Държавен резерв" – Варна за срок от 1 (една)

година.“

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 обществената поръчка по глава двадесет и шеста от ЗОП -
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:

„Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев  и на индустриални
стоки за нуждите на Териториална дирекция "Държавен резерв" – Варна за срок от 1 (една)
година.“

III. Обект на обществената поръчка по глава двадесет и шеста от ЗОП -
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:

Извършване на транспортни услуги по превоз на товари - услуга по смисъла на
Закона за обществените поръчки (ЗОП).

IV. Обща цел на обществената поръчка:
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел да бъде избран външен

изпълнител, който да извършва транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и на
индустриални стоки за нуждите на ТД ДР Варна за срок от 1 (една) година.

V. Стойност на поръчката:
Прогнозната стойност на поръчката е 7900 лева без ДДС.

VI. Характеристика на поръчката:
1. Място на извършване: територията на североизточна България.
2. Срок на изпълнение: една година.
3. Финансови условия:
3.1. Прогнозна стойност: до 7900 лева (седем хиляди и деветстотин 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
и товарителница.
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Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Изисквания за личното състояние:
1. Участник може да бъде всяко физическо или юридическо лице.
2. За участниците в обществената поръчка не следва да са налице

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.т. 1-5 и 7 от ЗОП. Липсата на обстоятелствата се доказва
с декларации по образец, приложен към обявата. За подизпълнителите – също.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Да притежава лиценз(и) и/или еквивалентен документ, доказващ

компетентността на участника за извършване на превоз на товари, важащ на 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 други
действащи нормативи свързани с предмета на дейността.

Доказателство:
Представят се заверени копия на гореописаните документи.

Технически и професионални способности:
1. Да са извършвали дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези

на поръчката за последните три години, считано до датата на подаване на офертата за
участие.

2. Да разполага с техническо оборудване и транспортни средства, необходими
за изпълнение на поръчката.

Доказателства за техническите и професионални възможности:
1. Представя се подписан от участника списък на услугите, които са идентични

или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателства за извършената услуга, съобразно чл. 64, ал. 1, т. 2
от ЗОП.

2. Представя се подписан от участника списък с техническото оборудване и
транспортни средства, необходими за изпълнение на поръчката, съобразно чл. 64, ал. 1,
т. 4 от ЗОП.

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. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената
поръчка са за сметка на изпълнителя;
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VIII. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена въз основа на
цена и качествени показатели.

Показатели за оценка:
Име: Предложена цена П1 –  цена за 1  (един)  километър в лева,  без включен ДДС,  за
превоз на дърва за огрев.
Тежест: Показателят е с относителна тежест 60 % в комплексната оценка.

Име: Предложена цена П2 –  цена за 1  (един)  километър в лева,  без включен ДДС,  за
превоз на индустриални стоки.
Тежест: Показателят е с относителна тежест 40 % в комплексната оценка.

Окончателната оценка се изчислява съгласно методика, подробно описана в
Образец №5 от документацията към обявата.

IX. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите:

1. Участниците следва да представят оферта, отговаряща на изискванията на
ЗОП, ППЗОП, настоящата обява, техническата спецификация и образците на документи,
публикувани в профила на купувача на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, които могат
да бъдат изтеглени от всяко заинтересовано лице.

2. Офертата следва да съдържа следните документи:
- Представяне на участника – Образец №2
- Техническо предложение – Образец №3
- Ценово предложение – Образец №4
- Методика за оценка на офертите – Образец №5
- Проект на договор – Образец №6
- Проект на споразумение – Образец №7
- Декларация за съгласие с проекта на договора – Образец №8
- Декларация за не/използване на подизпълнител – Образец №9
- Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Образец №10
- Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – Образец №11
- Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП – Образец №12

3. Всички документи, свързани с участието в обществената поръчка, се
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименованието на участника;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката;

4. Документите, които не са надписани, опаковани и маркирани по реда, посочен
по-горе или намиращи се извън съответната опаковка, с която се представя офертата, ще
се считат за непредставени и няма да бъдат разглеждани.

5. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка, на
адрес: гр.Варна, ул.“София“ №28.

Съгласувал:
Началник отдел ФДАПО: …………………….

/О.Димитров/

Изготвил:
Началник сектор УС: ………………………….

/Пл.Маринов/


