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Изходящ номер: 1465 от дата 16/03/2016
Коментар на възложителя:
ID No 9051367

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, чрез 
ТД Държавен резерв гр.Велико Търново
Адрес
ТД Държавен резерв гр. В. Търново, ул. Христо Ботев No 86
Град Пощенски код Страна
ТД Държавен резерв гр. В. 
Търново, ул.Христо Ботев No 86

5000 Р. България

Място/места за контакт Телефон
ТД Държавен резерв гр. В. 
Търново, ул.Христо Ботев No 86

062 616453

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
 Емилия Йорданова
E-mail Факс
rezerv_vt@abv.bg 062 605985
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-transportna-usluga-za-prevoz-na-tovari-za-
nuzhdite-na-td-„dr”-v.-trnovo/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Извършване на транспортна услуга за превоз на товари

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)
Два курса на:
1. Европалети - 14бр. - мин. 9.5 тона, съдържащи инфузионен 
разтвор.
2. Европалета - 10бр. - мин. 6.5 тона, съдържащи инфузионен 
разтвор.
Адрес на товарене: гр. Габрово, СБ Габрово при ТД „Държавен 
резерв” гр. В. Търново.
Адрес на разтоварване и натоварване: след допълнително 
уточняване
Разстояние – около 552 км. в двете посоки.

Изпълнителят следва да разполага с превозно средство със система 
термокинг за поддържане на постоянна температура 18°C по време 
на транспортиране на товара и с товароносимост минимум 9,5 т.
Транспортирането на горепосочените товари трябва да се извърши 
едновременно, за което ще бъде необходимо превозно средство със 
система термокинг и товароносимост минимум 16 т. / за превоз на 
24 бр. европалети.  

Датата за извършване на услугата ще се уточни с предварителна 
заявка от Възложителя след издаване на Заповед на Председателя 
на ДА "ДР и ВВЗ" за обновяване на материалите. 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е сумата 
1973,66. лева без ДДС
Източник на финансиране - бюджетът на ДА "ДРВВЗ"
Прогнозна стойност
(в цифри): 1973.66   Валута: BGN
Място на извършване
Северен Централен код NUTS:  

BG32
Изисквания за изпълнение на поръчката
А/1. Участниците следва да представят оферта, отговаряща на 
изискванията на чл. 101в от ЗОП, ведно с:
2. 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 - Приложение №6
3. Лиценз(и) за извършване на превоз на товари, важащ на 
територията на Република България и всички изискуеми във връзка 
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 
на товари.
4. Допуска се участие на подизпълнители, което се удостоверява с 
декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП. В случай, че не се 
ползват подизпълнители, това обстоятелство се вписва в същата 
декларация - Приложение №7
5. Съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, изпълнителят представя 
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оферта, ценово предложение, проект на договор, техническо 
предложение, документи, издадени от компетентен орган, 
удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 
от ЗОП, декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, декларация за 
конфиденциалност, декларация за тех. оборудване, декларация за 
съгласие с клаузите на договора, декларация за подизпълнители.
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;
3. При възлагане на транспортната услуга, от ТД ДР гр. Велико 
Търново 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 и с превозно средство със система 
"Термокинг" за поддържане на постоянна температура от 18 градуса 
по време на транспортиране на товара с товароносимост 6,5 т и 
9,5 т или 16 т.
В/ Други:
1. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 
обществената поръчка са за сметка на изпълнителя;
2. Сключването на договора с избрания за изпълнител участник 
става по реда на чл. 101е от ЗОП и е със срок от една календарна 
година от сключването му.
3. Предложението на всички участници е със срок на валидност 90 
дни от датата, определена за краен срок за получаване на 
офертите

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най- ниска цена ( в лева без ДДС) за 1 километър за пълен курс 
за превоз на различните видове материали, с включени транспортни 
и други разходи, възникнали по повод на изпълнение на предмета 
на поръчката. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 25/03/2016 дд/мм/гггг Час: 16:30

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 са безплатни и могат да 
бъдат изтеглени на горецитирания адрес. Оферти се подават до 
16:30 часа на 25.03.2016г. в ТД "Държавен ререзв" гр.Велико 
Търново, ул. "Христо Ботев" №86.  Всяка оферта трябва да се 
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представи в запечатан непрозрачен плик от учасника или от 
упълномощен от него представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 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 28.03.2016г. в 10:00 
часа в ТД "Държавен резерв" гр.В.Търново, ул. "Христо Ботев" 
№86, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 25/03/2016 дд/мм/гггг
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