
 

         ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" ГР.ВАРНА 

 ул."София" №28, тел.: ++ 359 52/631-206, факс: ++ 359 52/631-203, e-mail: tddrvarna@gmail.com 

 

 

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

                         /ОГНЯН ИВАНОВ/ 

                         Директор на ТД ДР  – Варна 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

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

Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.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 техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост 

на Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.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 техническо обслужване и ремонт - услуга по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 

IV. Обща цел на обществената поръчка: 

Настоящата обществената поръчка се провежда с цел да бъде избран външен 

изпълнител, който да извършва техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, 

собственост на Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна за срок от 1 (една) 

година. 

V. Техническо задание/техническа спецификация: 

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

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

1 (една) година" следва да бъдат обслужвани следните автомобили: 

 
№ 
по 

ред 

Местодо
муване 

Вид Марка Рег.№ Вид 
гориво  

Пробег 
/км/ 

Първоначал
на рег. 

Макс.до
п.маса/

брой 
места 

Мощно
ст 

kW/к.с. 

Катег
ория 

1 Варна Лек 
автомобил 

РЕНО МЕГАН С 50 06 ХН дизел 395000 15.03.2005 г. 1,845т. 
/ 4 + 1 

88/120 M1 

2 Варна Микробус ПЕЖО БОКСЕР 
1800 

В 4509 АТ дизел 308000 02.02.1996 г. 3,5т. / 8 
+ 1 

63/86 M1 

3 Синдел Лек 
автомобил 
хетчбек 

ШКОДА 
ФЕЛИЦИЯ 

В 26 75 КА бензин 472000 05.08.1996 г. 1,42т. / 
4 + 1 

50/68 M1 

4 Шумен Лек ДЕУ ДАМАС В 47 59 СР бензин 252000 03.11.1995 г. 1,03т. / 28/38 M1 
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автомобил 6 + 1 

5 Дончево Микробус ПЕЖО БОКСЕР В 2053 КА  дизел 353000 01.01.1998 г. 3,25т. / 
8 + 1 

63/86 M1 

6 Силистра Лек 
автомобил 
микробус 

ПЕЖО БОКСЕР В 4204 РВ дизел 213000 23.11.1998 г. 3,25т. / 
8 + 1 

63/86 M1 

 

СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Прогнозната стойност на поръчката е 8300 лева без ДДС. 

 

VI. Характеристика на поръчката: 

1. Място на извършване: гр.Варна, с.Синдел, Варненска област, гр.Шумен, 

с.Дончево, Добричка област и гр.Силистра. 

2. Срок на изпълнение: една година. 

3. Финансови условия: 

3.1. Прогнозна стойност: до 8300 лева (осем хиляди и триста лева) без ДДС. 

3.2. Плащането на уговореното възнаграждение ще се извърши чрез банков превод в 

срок от 15 /петнадесет/ работни дни след представяне на оригинална фактура, сервизна 

поръчка, сервизна карта и приемо-предавателен протокол за предаване на автомобила.  

 

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. 

 

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 екип от специалисти, 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 

екипа от специалисти, необходими за изпълнение на поръчката, съобразно чл. 64, ал. 1, 

т. 4 от ЗОП. 

 
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. 
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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 
приемо-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. 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 приемо-
предавателен протокол. 

8. 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, разходите за превоза на автомобила след двадесетия километър 
са за сметка на избрания изпълнител.  

9. 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. 

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

 

VIII. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена въз основа 

на цена и качествени показатели. 

 

Показатели за оценка: 

Име: Предложена часова ставка П1 – цена за 1 (един) час в лева, без включен ДДС, за 

извършване на техническо обслужване и ремонти. 

Тежест: Показателят е с относителна тежест 90 % в комплексната оценка. 

 

Име: Предложена цена П2 – цена за 1 (един) километър в лева, без включен ДДС, за 

превоз на автомобил с повреда до сервизната база на изпълнителя, но не за повече от 20 

(двадесет) километра разстояние.  

Тежест: Показателят е с относителна тежест 10 % 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 
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- 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. 

 

 

 

 


