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Техническа спецификация 

за 

“Извършване на транспортна услуга по превоз на служители на 

Централна техническа база с. Соколово” 

 

I. Общи положения 

 

Възложител на поръчката е Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“ чрез Централна техническа база с. Соколово, адрес: с. Соколово, 

община Дряново, област Габрово, БУЛСТАТ 8319136610089, идентификационен № по 

ДДС BG 831913661 , представлявана от Директор Румяна Иванова Русинова. 

 

II. Предмет на публичната покана по глава 8а от ЗОП 

 

Извършване на транспортна услуга по превоз на служителите на Централна 

техническа база с. Соколово от местоживеенето до местоработата им и обратно по 

утвърдени 2 (два) броя маршрути и разписания със срок на изпълнение на услугата от 

01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

 

III. Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП 

 

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

смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

IV. Цел на обществената поръчка 

 

Настоящата обществена поръчка чрез публична покана по глава 8а от ЗОП се 

провежда с цел да бъде избран Изпълнител, който да извършва транспортна услуга по 

превоз на служителите на Централна техническа база с. Соколово от местоживеенето до 

местоработата им и обратно по утвърдени 2 (два) броя маршрути и разписания. 

 

1. Маршрут №1 - Превоз на служители от местоживеене до месторабота 

и обратно по маршрут: гр.Велико Търново – гр.Дебелец - с.Соколово и обратно. 

2. Маршрут №2 - Превоз на служители от местоживеене до месторабота 

и обратно по маршрут: гр.Габрово – гр.Дряново - с.Соколово и обратно. 

 

 

 

V. Техническо задание/техническа спецификация 

 

1. Оборудвани превозни средства за превоз на хора с минимален брой 

места: 

- По маршрут №1 – 18 (осемнадесет) 

- По маршрут №2 – 7 (седем) 

2. Пробег на ден на превозното средство: 



Формира се на база на изминатия пълен пробег на превозното средство 

сутрин- от местоживеене до месторабота и вечер – от месторабота до местоживеене. 

- За маршрут №1 – 40 километра на ден; 

- За маршрут №2 – 62 километра на ден. 

Забележка: Празен курс не се заплаща! 

 

VI. Характеристики на поръчката 

 

1. Място на извършване: 

- На територията на Република България по утвърдени 2 (два) броя 

маршрути. 

2. Срок на изпълнение на предмета на публична покана по глава 8а от 

ЗОП: 

- срок на изпълнение на услугата от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

3. Финансови условия на публична покана по глава 8а от ЗОП. 

- Прогнозната стойност на публична покана по глава 8а от ЗОП –

25000,00 лева (Двадесет и пет хиляди лева) без включен ДДС. Източник на финансиране – 

бюджетни средства на ДА ДРВВЗ. 

- Единична цена на услугата – лева/километър; 

-  Месечната цена на услугата се формира на база изминатия пробег по 

договорените маршрути в километри по единичната цена. 

 

VII. Изисквания към участниците 

 

1. Да притежават Лиценз за извършване превоз на пътници на 

територията на Република България, отговарящо на изискванията на Закона за 

автомобилните превози и Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 

товари на територията на Република България; 

2. Моторните превозни средства да притежават валидни Удостоверения 

за обществен превоз на пътници на територията на Република България, които да отговарят 

на изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба №33 от 03.11.1999 г. за 

обществен превоз на пътници и товари; 

3. Водачите, които ще извършват услугата, да притежават валидно 

свидетелство за управление за съответната категория, да са психологически годни и да 

отговарят на изискването за квалификация съгласно Закона за автомобилните превози и 

Наредба №33 от 03.11.1999 г; 

4. Да превозват служителите по заявка на Възложителя, всеки работен 

ден по договорените маршрути, дни и часове, съгласно утвърдените разписания;  

5. Да осигуряват технически изправни превозни средства, в добро 

санитарно - техническо състояние, изправно осветление, отопление и климатизация. 

6. Да заменят в най-кратък срок превозното средство, повредило се по 

време на извършване на превоза в случай, че дефекта не може да се отстрани от водача. 

 

VIII. 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“. 

 

 

 

 



IX. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите 

 

Участниците  следва да представят оферта, отговаряща на изискванията на 

чл.101в от ЗОП, която да съдържа: 

1. Данни за лицето, което прави предложението (представяне) – Приложение 

№2 от документацията за участие; 

2. Техническо предложение (Приложение №3 от документацията за участие), 

включващо:  

                        - срок на валидност на офертата – 90 календарни дни, считано от датата, 

определена за краен срок за получаване на офертите. 

3. Ценово предложение - Приложение №4 от документацията за участие; 

4. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника. 

5. Декларация-съгласие с клаузите на проекта на договор (Приложение №6 от 

документацията за участие); Декларация за използване/неизползване на подизпълнител/и 

(Приложение №7); Декларация от подизпълнител за съгласието му за участие в 

изпълнението на обществената поръчка - попълва се в случай, че изпълнителя предвижда 

участие на подизпълнител/и (Приложение №8). 

6. Копие на лиценз за извършване на превоз на пътници, отговарящо на 

изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба №33 от 03.11.1999 г. за 

обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България 

                    7. Други (по преценка на участника). 

 

Изисквания за изпълнение на услугата: 

1. При извършване на услугата да се спазват нормативно установените 

предписания за превоз пътници на територията на Република България. 

2. Участникът да посочи единична цена за изпълнение на услугата – 

лева/километър, която да бъде еднаква и за двата маршрута. 

3. Централна техническа база с. Соколово определя разписанията по 

маршрут №1 и маршрут №2. 

4. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка са за сметка на Изпълнителя. 

5. Оферти се подават в административната сграда на Централна 

техническа база с. Соколово. 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 участника следва да посочи 

наименование и адрес на участника; телефон; по възможност факс и електронен адрес; 

обозначение на предмета на обществената поръчка, за която се подава офертата. 

 

X. 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.. Възложителят 

няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на 

случаите по чл. 44 от ЗОП. 

 

 

 

 

 

 



XI. Допълнителна информация  

 

        Оферти се подават в административната сграда на Централна техническа база с. 

Соколово. 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 наименование и адрес на 

участника; телефон; по възможност факс и електронен адрес; обозначение на предмета на 

обществената поръчка, за която се подава офертата. 

 

 

 

 

 


