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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 
Директор на Териториална дирекция 

”Държавен резерв” гр. Пловдив 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от 
Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на транспортни 
услуги по превоз на товари за нуждите на ТД ДР – Пловдив, за срок от 1 
година“. 

 

ОБЕКТ: Транспортиране на товари на територията на Р България по заявка на ТД 

„Държавен резерв” Пловдив. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД 

„Държавен резерв” Пловдив, ЕИК 8319136610055, представлявана от Лиляна Паскалева 

Директор на Териториална дирекция „ Държавен резерв” Пловдив. 

 

А. Условия за изпълнение на поръчката 
 

Услугата предмет на поръчката е транспортиране на лекарствени продукти, насипни 

материали, индустриални стоки, машини и съоръжения със сухопътен транспорт на 

територията на Р България. 

Изпълнението на предмета на поръчката се извършва при необходимост и след 

писмена заявка на Възложителя. Детайлите по превоза на товара ще се конкретизират за 

всеки отделен случай в рамките на разчетените финансови средства. 

 

 

Б. Характеристики и изисквания за изпълнение на обществената поръчка 

 

При извършване на услугата трябва да се спазват нормативноустановените 

предписания за превоз на товари на територията на Р България. 

При възлагане на курс от ТД ДР – Пловдив се определят график за извършване на 

товарно - разтоварни дейности, както и изискванията към необходимото транспортно 

средство – вид, брой, място на изпълнение и др. 

Изпълнителят извършва превоза по най-краткия възможен маршрут между отправната 

точка и местоназначението, освен ако се наложи отклонение с цел запазване на товара от 

възможни вреди. 

Водачът на превозното средство не участва в товаренето на стоката, но отговаря за 

нейното укрепване в автомобила, с оглед безопасното й транспортиране. 

Възложителя заплаща на изпълнителя единствено сумата за транспорт за изминатото 

разстояние от мястото на товарене, до мястото на разтоваряне (заплаща се само курса с 

товара). Всички други разходи по изпълнение на поръчката са за сметка на изпълнителя. 
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При извършване на дейностите по товарене, разтоварване, укрепване и транспортните 

на стоките следва да се спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасна и 

качествена работа. 

При изпълнение на товароразтоварните и транспортните работи следва да се спазва 

строго Правилника за вътрешния ред и условията за достъп в обекти на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси“. 

 

Б. Изисквания към кандидатите и участниците 

 

I. Лично състояние на кандидатите и участниците. 

 

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

кандидат или участник, когато: 

1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; 

4. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. Е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Към офертата участниците подават декларации за липсата на гореописаните 

обстоятелства по образец (Приложение №5 и Приложение №6). 

 

II. Критерии за подбор на кандидатите или участниците. 

 

1. 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 No 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. 

За доказване на съответствието с изискването на т.1, участникът следва да приложи 
към офертата си копие от лиценз(и) и/или еквивалентен документ, удостоверяващ 

компетентността му да извършва превоз на товари на територията на Република България. 

2. Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически и 

професионални способности. 

Да разполага с техническо оборудване, товарни автомобили и транспортни средства, 

необходими за изпълнение на услугата: 
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- влекач(и) оборудван(и) с полуремарке тип – бордово, дължина не по-малко от 13 м. с 

възможност за товарене отгоре и отстрани на индустриални материали с дължина 12 м., 

товароносимост не по-малко от 20 т.; 

- товарен автомобил самосвал и/или полуремарке тип – самосвал за инертни материали с 

обем не по-малко от 20 м3 и товароносимост не по-малко от 25 т.; 

- товарен(и) автомобил(и) бордови с товарно помещение с дължина не по-малко от 7 м. с 

възможност за товарене отгоре и отстрани на материали с дължина 6 м. Товароносимост не 

по-малко от 5 т.; 

- термо-фургон с възможност за транспортиране на фармацевтични продукти и медикаменти 

с температурен контрол от 15°С до 25°С. Превозното средство да е оборудвано с термограф 

за доказване на температурния контрол по време на пътуването. 

За доказване на съответствието с изискването на т.2, участникът следва да приложи 
към офертата си списък с техническото оборудване и транспортни средства, необходими 

за изпълнение на поръчката, съобразно чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

 

В. Критерий за възлагане на поръчката 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта: 

оптимално съотношение качество/цена. 

Всяка оферта, допусната до оценяване получава комплексна оценка (КО), която се 

формира от получените точки по отделните показатели, както следва: 

1. Цена за 1 (един) километър в лева без вкл. ДДС при транспортиране на стоки с 

полуремарке тип – бордово. Показателят е с относителна тежест 30 % в комплексната 

оценка. 

2. Цена за 1 (един) километър в лева без вкл. ДДС при транспортиране на инертни 

материали с товарен автомобил самосвал и/или полуремарке тип – самосвал. Показателят е с 

относителна тежест 40 % в комплексната оценка. 

3. Цена за 1 (един) километър в лева без вкл. ДДС при транспортиране на материали с 

бордови товарен автомобил. Показателят е с относителна тежест 20 % в комплексната 

оценка. 

4. Цена за 1 (един) километър в лева без вкл. ДДС при транспортиране на 

фармацевтични продукти и медикаменти с термо-фургон. Показателят е с относителна 

тежест 10 % в комплексната оценка. 

Правилата за оценка и класиране на офертите на участниците в обществена поръчка 

са подробно описани в приложената към документацията методика (Приложение №3). 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 6 666,00 лв. без ДДС. 

 

Г. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите 
 

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. 

Офертата следва да съдържа следните документи: 

- Ценово предложение - Приложение №1; 

- Техническо предложение - Приложение №2; 

- Декларация за съгласие с проекта на договора - Приложение №4; 

- Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП – Приложение №5; 

- Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП – Приложение №6; 

- Декларация за не/използване на подизпълнител - Приложение №7; 

- Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Приложение №8; 
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- Копие от лиценз(и) и/или еквивалентен документ, удостоверяващ компетентността на 

участника да извършва превоз на товари на територията на Република България; 

- Списък на техническото оборудване и транспортни средства. 

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. 

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. 

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка, на адрес: 

гр.Пловдив, бул."Марица" №21. 

 

 

 

 


