
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: 6313 от дата 12/11/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" чрез 
Централна техническа база с. Соколово
Адрес
с. Соколово, община Дряново, област Габрово
Град Пощенски код Страна
с. Соколово 5392 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Централна техническа база с. 
Соколово

06722 2223; 06722 2224; 0888 
765192

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Кирил Зографов
E-mail Факс
ctb_5240@abv.bg 06722 2226; 06722 2227
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://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/pp-9-prevoz-na-sluzhitelite-ni-v-cztb-s.sokolovo/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
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 
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 60100000
Доп. предмети 60130000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1. Маршрут №1: гр. Велико Търново - гр. Дебелец - с. Соколово и 
обратно - 40 (четиридесет) километра, сутрин от местоживеенето до 
месторабота и вечер от месторабота до местоживеенето на 
служителите.
2. Маршрут №2: гр. Габрово - гр. Дряново - с. Соколово и обратно - 
62 (шестдесет и два) километра, сутрин от местоживеенето до 
месторабота и вечер от месторабота до местоживеенето на 
служителите. Изпълнителят трябва да изпълнява поръчката за срок от 
1 (една) година - от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Прогнозната стойност е без включен ДДС.
Източник на финансиране - бюджетни средства на ДА ДРВВЗ.
Прогнозна стойност
(в цифри): 25000   Валута: BGN
Място на извършване
Централна техническа база с. Соколово код NUTS:  

BG322
Изисквания за изпълнение на поръчката
I. Изисквания към ПРЕВОЗВАЧА:
1. Да превозва служителите по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всеки работен 
ден по договорени маршрути, дни и часове съгласно утвърдени 
разписания.
2. Разписанията по маршрут №1 и маршрут №2 се определят от 
Централна техническа база с. Соколово.
3. Да осигурява технически изправни превозни средства, в добро 
санитарно-техническо състояние, изправно осветление и отопление.
4. Да заменя в най-кратък срок превозното средство, повредило се по 
време на извършване на превоза в случай, че дефектът не може да се 
отстрани от водача.
5. Да представи валидно свидетелство - Лиценз за извършване превоз 
на пътници, отговарящo 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.
6. Моторните превозни средства да притежават валидно Удостоверение 
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.
7. 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 Закон за автомобилните превози и Наредба №33 от 03.11.1999 
г.
8. Превозните средства по Маршрут №1 да разполагат с минимален брой 
места - 18 (осемнадесет).

УНП: 5f6ca149-307d-4ce4-8621-e644ada4b951 2



Партида: 00055 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

9. Превозните средства по Маршрут №2 да разполагат с минимален брой 
места - 7 (седем).
10. Участникът да представи копие от документа за регистрация или 
ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
11. Към офертата да се приложат декларации за липса на 
обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и по ал. 5 от ЗОП (Приложения №4 и 
Приложение №5 от документацията за участие).
12. Към офертата да се приложи декларация за съгласие с проекта на 
договор (Приложение №6 от документацията за участие).
13. Представената оферта следва да съдържа данни за лицето, което 
прави предложението (Приложение №2 от документацията за участие); 
техническо предложение, включващо срок на валидност на офертата 
(Приложение №1 от документацията за участие); ценово предложение 
(Приложение №3 от документацията за участие).
ІІ. В ценовото предложение участникът да посочи единична цена за 
изпълнение на услугата - лева/километър, която да бъде еднаква и за 
двата маршрута.
ІІІ. Пробег на ден на превозното средство. Формира се на база на 
изминатия пробег по договорените маршрути на превозното средство 
сутрин - от местоживеене до месторабота и вечер - от месторабота до 
местоживеене.
- за маршрут №1 - 40 (четиридесет) километра на ден.
- за маршрут №2 - 62 (шестдесет и два) километра на ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: Празен курс не се заплаща! 
ІV. Месечната цена на услугата се формира на база изминатия пробег 
по договорените маршрути в километри по единичната цена.
V. Заявяване на услугата - от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по утвърден образец в 
края на месеца, предхождащ месеца на услугата.
VI. Срок на изпълнение на услугата - от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 
г.
VII. Всички допълнителни разходи във връзка с изпълнението на 
обществената поръчка са за сметка на Изпълнителя.
При сключване на договора за обществена поръчка с класирания на 
първо място участник, същият представя документ, издаден от 
компетентен орган, за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 5 от ЗОП (Приложение №5 от документацията за участие), както и 
документ за удостоверяване на внесена гаранция за добро изпълнение 
на договора в размер на 2% от неговата стойност без ДДС.

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

Показатели за оценка на офертите
Най-ниска цена лева/километър за изпълнение на поръчката без ДДС.

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/11/2014 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 
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бъдат изтеглени от всяко заинтересовано лице на адрес:: 
http://www.statereserve.bg. Офертите се подават до 16.30 ч. на 
24.11.2014 г. в Централна техническа база на Държавна агенция 
"Държавен резерв и военновременни запаси" - с. Соколово, община 
Дряново, област Габрово. 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 следва да се посочат наименование и адрес на 
участника; телефон; по възможност факс и електронен адрес; 
обозначение на предмета на обществената поръчка, за която се подава 
офертата.
Отварянето на офертите ще се извърши на 25.11.2014 г. от 10.00 часа 
в административната сграда на Централна техническа база с. 
Соколово, стая 11.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/11/2014 дд/мм/гггг
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