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   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА УСЛУГИТЕ ПРЕДМЕТ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА , ОТКРИТА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С 

ПРЕДМЕТ: 

„Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен 

транспорт за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2018 година, съгласно техническа 

спецификация“,  съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – 

Шумен. 

 

 

1.Услугите, предмет на обществената поръчка включват: 

1.1. товаро- разтоварни дейности и транспорт  на дивеч; 

1.2. товаро- разтоварни дейности и транспорт  на селскостопанска продукция; 

1.3. товаро- разтоварни дейности и транспорт  на машини; 

1.4. товаро- разтоварни дейности и транспорт   на задържани, иззети и/или 

конфискувани вещи и превозни средства-предмет на нарушения или средство за 

извършени нарушения на законовите разпоредби;  

             

            2.Основни изисквания към услугите: 

       2.1. Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и 

при изрично възлагане от страна на ТП „ДЛС Шерба”, в рамките на определеният 

максимален прогнозен финансов ресурс за 2018 год. определен от Възложителя в общ 

размер на 10000 лева без ДДС, от които прогнозно до 2000 лв. без ДДС за товаро- 

разтоварни дейности и транспорт  на дивеч, прогнозно до 2000 лв. без ДДС за товаро- 

разтоварни дейности и транспорт  на селскостопанска продукция, прогнозно до 5000 лв. 

без ДДС за товаро- разтоварни дейности и транспорт  на машини и прогнозно до 1000  

лева без ДДС за товаро- разтоварни дейности и транспорт   на задържани, иззети и/или 

конфискувани вещи и превозни средства-предмет на нарушения или средство за 

извършени нарушения на законовите разпоредби . 
        2.2. Участника следва да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на 

товари на територията на Република България съгласно „Закон за автомобилните превози” и 

„Наредба №33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България” или валиден лиценз на Общността за извършване на международен 

автомобилен превоз на товари или еквивалентен документ, издаден от държавата–членка 

на ЕС, в която участникът е установен.  

 

            3. Срок начин и място на изпълнение на услугите.Срок на договора.  
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            3.1.Начин на изпълнение на услугите – услугите, предмет на поръчката се извършват след 

изрично възлагане от страна на Възложителя, като във връзка с това участника следва да 

декларира готовност за изпълнението им през работните дни в седмицата. Превозите се 

извършват по зададен в заявката на Възложителя маршрут или по възможно най – краткия 

маршрут до местоназначението на товара. Отклонение от тези маршрути е допустимо само с 

изричното съгласие на Възложителя, дадено в писмен вид или във вид, позволяващ 

възпроизвеждането на съгласието. Отклонение е допустимо и при форсмажорни обстоятелства, 

с цел запазване интересите на Възложителя, след надлежното му уведомяване. 

             3.2.Услугите предмет на поръчката се извършват по маршрут определен от  Възложителя, 

в т.ч. по асфалтираните пътища от I - IV категория от РПМ и/или по такива, които се намират 

в/около горите и земеделските земи (черни пътища, чакълирани пътища и т.н.).  

3.3.Срок на договора – до 31.12.2018 г. 
            3.4.Срок за изпълнение на всяка конкретна услуга- в срок до един календарен ден, 

считано от получаване на заявка от Възложителя. 

            3.5. Място на услугата: в зависимост от конкретната услуга  по извършване на  товаро- 

разтоварни дейности и транспорт – от съответния обект до обектите посочени от Възложителя, 

в териториалният обхват на ТП ДЛС Шерба (Община Долни чифлик, Община Бяла). 

 

                 4. Начин на плащане. 

           4.1. Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно единичните цени на 

услугите без включено ДДС по представената ценова оферта, като същите не следва да 

се променят до приключване срока на действието на договора; 

           Начинът на плащане е подробно разписан в приложения към настоящата 

документация проект на договор 

         4.2. Стойността на услугите  се заплаща в лева  по банков път, по посочена от 

изпълнителя банкова сметка в срок до 10 /десет/ календарни дни след издаване на 

данъчна фактура. Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен приемо- 

предавателен протокол между страните за извършената услуга.   

         4.3.Предложената от участника цена за изпълнение на услугите, следва да  включва 

всички разходи за товаро- разтоварни дености, транспорт и други съпътстващи услугата разходи, 

в лева без ДДС , франко посочения обект на Възложителя. 

 

           5. Други условия. 

          5.1. Сключването на договора не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължителното 

му изпълнение; 

          5.2. Изпълнението на услугите се извършва единствено и само след заявка от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно посочените условия и до определеният максимален 

прогнозен финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в общ размер на 10000 лева 

без ДДС, от които прогнозно до 2000 лв. без ДДС за товаро- разтоварни дейности и 

транспорт  на дивеч, прогнозно до 2000 лв. без ДДС за товаро- разтоварни дейности и 

транспорт  на селскостопанска продукция, прогнозно до 5000 лв. без ДДС за товаро- 

разтоварни дейности и транспорт  на машини и прогнозно до 1000  лева без ДДС за 

товаро- разтоварни дейности и транспорт   на задържани, иззети и/или конфискувани 

вещи и превозни средства-предмет на нарушения или средство за извършени нарушения 

на законовите разпоредби. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се 

ангажира с усвояване в пълен обем. 
                                                                          


