
Партида: 00055 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00055
Поделение: ________
Изходящ номер: 4206 от дата 30/07/2015
Коментар на възложителя:
9044396

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновремени запаси
Адрес
ТД Държавен резерв гр.Плевен; ул.Васил Левски №192
Град Пощенски код Страна
гр.Плевен 5800 България
Място/места за контакт Телефон
гр.Плевен 064 897227; 064 897224
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Велизар Станиславов Илиев; Здравелина Кръстеве Кръстева
E-mail Факс
drpleven@gmail.com 064 897212
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.statereserve.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-
pokani/izvrshvane-na-transportni-uslugi-po-prevoz-na-tovari-td-
dr-pleven/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите 
на ТД "Държавен резерв" - Плевен, за  срок от една година. 

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 60100000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
При необходимост и по заявка на директора на ТД ДР гр. Плевен, 
съобразно нуждите на ТД "Държавен резерв" гр. Плевен, в рамките 
на срока на договора.
Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 16 
500 /шестнадесетхиляди и петстотин/ лева  без включено ДДС.
Настоящата обществена поръчка е финансирана с бюджетни средства 
на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 16500   Валута: BGN
Място на извършване
До и от складови бази към ТД "Държавен резерв" гр. Плевен. код NUTS:  

BG314
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/ Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа:
1. Ценово предложение - Приложение №1
2. Техническо предложение - Приложение №4
3. Декларация за конфиденциалност - Приложение №2
4. Декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора - 
Приложение №5 
5. Лиценз(и) и/или еквивалентен документ, доказващ 
компетентността им 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.
6. Заверено копие на актуално състояние на фирмата и/или 
ЕИК,съгласно чл. 23 от ЗТР /Закона за търговския регистър/, 
и/или лична карта за физически лица. 

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). 
3. При възлагане на транспортната услуга, от ТД ДР – Плевен се 
определят графика за изпълнение на поръчката, както и 
изискванията към необходимото транспортно средство - вид, брой, 
места на товарене и разтоварване 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. Възложителят определя маршрута за извършване на услугата. 

В/ Други:
1. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 
обществената поръчка са за сметка на изпълнителя.
2.Договорът се сключва със срок една година от датата на 
подписването му.
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Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Цена за 1(един) километър в лева, без включен ДДС, за превоз 
на лекарствени продукти с термо фургон (28 - 30 бр. палети) - 90 
% тежест.
2. Цена за 1(един) километър в лева, без включен ДДС, за превоз 
на палетизирани индустриални стоки или стоманен прокат с дължина 
до 8 м - 10 % тежест.

Срок за получаване на офертите
Дата: 14/08/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и цялата документация към нея са безплатни и 
могат да бъде изтеглени от адрес:www.statereserve.bg - профила 
на купувача. Оферти се подават до 17:30 ч. на 14.08.2015 г. в ТД 
"Държавен резерв" гр.Плевен ул."Васил Левски" №192 ет.3.  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.
Отварянето на офертите ще се извърши на 18.08.2015 г. в 10:00 
часа в ТД "Държавен резерв" гр.Плевен, ул."В.Левски" №192 ет.3
При подписване на договора, съгласно чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП  
изпълнителят е длъжен да представи свидетелство за съдимост на 
представляващия дружеството и  Декларация за отсъствие на 
обстоятелства съгл. чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение №3.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/08/2015 дд/мм/гггг
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