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                                                  ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ 
            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” - ВРАЦА 
Враца 3000, ул."Илия Кръстеняков" № 2, тел.: 092 665701, факс: 092 660216, e-mail: drvratza@abv.bg 

 

 
 
Утвърдил:  /П/ 
/Ивета Велчева - Ангелова/ 
ИД Директор ТД ДР Враца 
 
 
 
 
 
                                    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

за 
 
„Транспорт на материали, машини и съоръжения от Зърнобаза Криводол до СБ Лом и 

СБ Враца при ТД „Държавен резерв” град Враца“. 
 

I. Общи положения 
Възложител на поръчката Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 
запаси" чрез Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. Враца, адрес ул. 
„Илия Кръстеняков” № 2, ЕИК 8319136610093, № по ДДС BG 831913661, 
представлявана 
от ИД Директор Ивета Велчева - Ангелова. 
 
IІ. Предмет на публичната покана по глава 8 а от ЗОП 
„Транспорт на материали, машини и съоръжения от Зърнобаза Криводол до СБ Лом и 
до СБ Враца при ТД „Държавен резерв” град Враца“. 
 
IІI. Oбект на публичната покана по глава 8 а от ЗОП 
Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП е транспорт -услуга по 
смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
 
ІV. Обща цел на обществената поръчка 
Настоящата публичната покана по глава 8 а от ЗОП, се провежда с цел да бъде 
избрана външна организация, която да извърши транспортиране на материали, машини 
и съоръжения от Зърнобаза Криводол в СБ Лом и СБ Враца при ТД ДР Враца 
 
V. Техническо задание/техническа спецификация: 
При изпълнение на „Транспорт на материали, машини и съоръжения от Зърнобаза 
Криводол до СБ Лом или СБ Враца при ТД „Държавен резерв” град Враца“ следва да се 
използват транспортни средства на които има възможност да се натоварят, 
транспортират и разтоварят материали, машини и съоръжения със следните габарити и 
тегло: 
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№ 
по 
ред 

Наименование Броя Дължина 
(м) 

Широчина 
(м) 

Височина 
(м) 

Тегло за 
бр. 
(t) 

Превоз 
до 

1. Ремарке 1 6,40 2,50 2,20 3,000 СБ Враца 
2. Маси 4 2,00 1,00 0,80 0,150 СБ Враца 
3. Кантар до 1t 1 1,50 1,10 1,00 0,200 СБ Враца 
4. Зърнотоварач 3 6,40 2,00 2,60 2,200 СБ Лом 
5. Вентилатор 9 1,80 0,90 1,50 0,150 СБ Лом 
6. Мотокар 1 2,80 1,30 2,20 3,500 СБ Враца 

 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА: 
Общата стойност на поръчката е приблизително 1 400, 00 лв.без ДДС. 
За изпълнение на поръчката изпълнителят следва да разполага с необходимата за 
това техника и екип от специалисти. 
 
VI. Характеристики на поръчката: 
1. Място на извършване: 
  От Зърнобаза Криводол до СБ Лом и СБ Враца при ТД ДР Враца. 
2. Срок на изпълнение на предмета на публичната покана по глава 8а от ЗОП: 
 До 31.03.2015 г 
3. Финансови условия на публичната покана по глава 8а от ЗОП: 
3.1. Прогнозна стойност на публичната покана по глава 8а ЗОП: до 1 400,00 лв. ( хиляда 
и четиристотин лева) без ДДС. 
3.2. Начин на плащане: Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в 
срок до 10 (десет) дни след извършения транспорт и предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
данъчна фактура, по банков път, по 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 да 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 № 33/ 03.11.1999 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. 
    При представяне на офертата си, участникът декларира възможност да изпълнява 
услугата посредством налични превозни средства за транспортиране и товаро-
разтоваряне на материалите, машините и съоръженията изброени в таблицата в V 
точка.  
   При извършване на товаро – разтоварните и транспортните работи следва да се 
спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасна и качествена работа.  
    При изпълнение на товаро – разтоварните и транспортните работи следва да се 
спазва строго Правилника за вътрешния ред и условията за достъп на обекта. 
 
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”. 
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ІХ. Изискванията при изготвяне и представяне на офертите: 
 
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на изискванията на чл. 101в 
от ЗОП, която да съдържа: 
1. Данни за лицето, което прави предложението. 
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно 
чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице. 
3. Техническо предложение. 
4. Ценово предложение. 
5. Срок на валидност на офертата. 
6. Допуска се участие на подизпълнители, което се удостоверява с декларация по 
чл.56, ал.1т.1,4,5 и 6 от ЗОП. В случай, че не се ползват подизпълнители, това 
обстоятелство се посочва в декларацията. 
8. Препоръчително е дружествата да приложат документи, удостоверяващи  
техническата възможност за изпълнение на поръчката – декларация с пълно подробно 
описание на техническото оборудване с което разполага участникът за изпълнение на 
обществената поръчка. 
     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 разтоваряне (заплаща се само курса с 
товара) на пълни километри по най-краткия възможен маршрут и товаро-
разтоварните дейности извършвани с автокрана. 

3. При възлагане на транспортната услуга, от ТД ДР гр.Враца се определя графика 
за изпълнение на поръчката. 

4. Изпълнителят определя маршрута за извършване на услугата по най-краткия 
възможен път. 

5. При представяне на офертата си, участникът декларира възможност да 
изпълнява услугата посредством необходимите превозни средства за 
транспортирането, товаренето и разтоварянето на посочения товар. 

       
В/ Други: 
        1. Всички други разходи по изпълнение на поръчката са за сметка на изпълнителя. 
        2. Договорът се сключва със срок за изпълнение до 31.03.2015 г. 
        
Г/ Срок за подаване на офертите: 
Оферти се подават до 17:00ч. на 19.02.2015 г. в ТД "Държавен резерв" гр. Враца 
ул."Илия Кръстеняков" № 2. 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. 
      
    Х. 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. 
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   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


