
1 
 

Приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

„Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД "Държавен 

резерв" гр. Бургас” 

 

I. Общи положения 

Възложител на поръчката Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 

запаси" чрез Териториална дирекция "Държавен резрв" гр. Бургас, адрес ул. 

„Александровска” № 9, ЕИК 8319136610021, № по ДДС BG 831913661, представлявана 

от ИД Директор Иван Костов. 

 

IІ. Предмет на публичната покана по глава 8а ЗОП 

„Извършване на транспортни услуги по превоз на товари /стоманена ламарина 9 броя/, с 

общо тегло 4 209 кг. и габарити на товара 70/1500/8000 мм./, за нуждите на ТД 

"Държавен резерв" гр. Бургас. 

 

IІI. Oбект на публичната покана по глава 8 а ЗОП 

Обект на публичната покана по глава 8 а ЗОП е предоставянето на услуга по смисъла на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

ІV. Обща цел на обществената поръчка 

Настоящата публичната покана по глава 8 а ЗОП се провежда с цел да бъде избрана 

външна организация, която да извърши транспортни услуги по превоз на товари 

/стоманена ламарина 9 броя/, с общо тегло 4 209 кг. и габарити на товара 70/1500/8000 

мм./,  за нуждите на ТД "Държавен резерв" гр. Бургас. 

 

V. Техническо задание/техническа спецификация: 

Оборудвани автомобили със следните характеристики: прицеп (влекач полуремарке) – 

13,6 м; товароподемност мин. 20 тона 

 

VI. Характеристики на поръчката: 

1. Място на извършване: 

 На територията на Република България. 



2 
 

 Превозът на материалите ще се осъществи от гр. Раднево, склад на "Мини 

Марица изток" ЕАД, ул. "Заводска" № 26, до СБ Българово при ТД "Държавен 

резерв" гр. Бургас, намираща се в гр. Българово, община Бургас. 

 

2. Срок на изпълнение на предмета на публичната покана по глава 8а ЗОП:  

 До 1 /един/ месец от датата на сключване на договора. 

 

3. Финансови условия на публичната покана по глава 8 а ЗОП:  

3.1. Прогнозна стойност на публичната покана по глава 8а ЗОП: до 700.00 лв. 

(седемстотин лева) без ДДС.  

3.2. Начин на плащане: Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок 

до 10 (десет) дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура, за 

извършената услуга, по банков път, по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 

платежно нареждане, в български лева. 

 

VII. Изисквания към участниците: 

Изпълнители могат да бъдат български или чуждестранни физически или 

юридически лица, които следва де притежават лиценз(и) 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, Наредба No 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на 

автомобилен превоз на опасни товари и всички други приложими нормативни актове, 

регламентиращи дейността по превоз товари.  

При представяне на офертата си, участникът декларира възможност да изпълнява 

услугата посредством налични превозни средства за транспортиране на /стоманена 

ламарина 9 броя/, с общо тегло 4 209 кг. и габарити на товара 70/1500/8000 мм.  

 

VІІІ. 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: „Най-

ниска цена”. 

 

ІХ. Изискванията при изготвяне и представяне на офертите: 
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А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на изискванията на чл. 101в от 

ЗОП, която да съдържа: 

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 

от Закона за търговския егистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 

2. Съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, при сключване на договора, изпълнителят представя 

документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи липсата на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.; 

3. 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. 

4. Лиценз(и) 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, Наредба No 40 от 14 януари 

2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и 

всички други приложими нормативни актове, регламентиращи дейността по превоз 

товари. 

5. Техническо предложение; 

6. Срок на валидност на офертата; 

7. Ценово предложение; 

8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 

1, т 1, 4, 5, 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат 

съобразно вида и дела на тяхното участие; Когато участникът не предвижда в 

обществената поръчка да участват подизпълнители, той представя декларация, че няма 

да бъдат ползвани такива. 

Б/ Изисквания за изпълнение на услугата: 

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) на 

пълни километри по най-краткия възможен маршрут; 
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3. При възлагане на транспортната услуга, от ТД ДР гр. Бургас се определят графика за 

изпълнение на поръчката. 

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 най-краткия възможен 

път; 

6. При представяне на офертата си, участникът декларира възможност да изпълнява 

услугата посредством необходимите превозни средства за транспортирането на 

посочения товар. 

7. Изпълнителят да разполага с влекач, с полуремарке /прицеп/, с размери: дължина 13,6 

м., стандартна височина 2,70 м., обем 90 м³/. 

В/ Други: 

1. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на обществената поръчка са 

за сметка на изпълнителя; 

2. Договорът се сключва със срок на изпълнение 1 /един/ месец от сключването му  и се 

прекратява с изтичането на срока или с достигането на посочената прогнозна стойност. 

Г/ Срок за получаване на офертите: 

Оферти се подават до 17:00ч. на 10.10.2014 г. в ТД "Държавен резерв" гр. Бургас 

ул."Александровска" № 9. 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.  

 

XIII. Конфиденциална информация. 

При подаване на офертата си участникът също 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 участниците, посочена от тях 

като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни. 

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 от ЗОП и чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 


