
 
   

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за ПОЗИЦИЯ №1 

 „Извършване на товаро-разтоварни дейности по заявки вкл.избутване, разчистване и др.” и предмет по 

Общия терминологичен речник „Услуги по обработка на товари” с код 63110000 

 

1. Предмет на поръчката е извършване на товаро-разтоварни дейности по заявки вкл.избутване, 

разчистване и др. във връзка с изпълнение на текущи горско и ловностопански дейности на 

територията на ТП "Държавно ловно стопанство Тервел” при „СИДП” ДП Шумен 

2. Количество (обем) на възлаганите услуги. 

Прогнозните количества са както следва: около 68 /шестдесет и осем/ астрономически часа 

работа със специализирана товароподемна техника вкл. за избутване, разчистване и др., и 

дейности по товарене/разтоварване на около 306 т. /триста и шест тона/ товари. Количествата 

са прогнозни и е възможно намаляване на количеството на един вид дейност, или увеличаване 

на количеството на друг, като общо стойността на възложените услугите по предложените 

единични цени не може да надвишава максималния прогнозен ресурс от 5000,00 лв.без ДДС. 

3.Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане 

по заявка от страна на ТП „ДЛС Тервел”, в рамките на определеният максимален прогнозен финансов 

ресурс, определен от Възложителя. 

4.Дейностите ще се извършват през работните дни, а при неотложни случаи и през почивните и 

празнични дни, поради което, участника трябва да декларира готовност за извършване на 

услугата – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 

5.Всеки участник следва да разполага с необходимият технически ресурс за изпълнение на услугите, 

съгласно предварително зададените изисквания от Възложителя, както следва: 

  - Да разполага с минимум един брой товароподемна техника, вкл. за избутване, разчистване и др., с 

висока проходимост за изпълнение на задачи на места до които няма асфалтов път, например челен товарач 

и т.н.; 

6.Услугите, предмет на поръчката ще се извършват след изрично възлагане от страна на Възложителя чрез 

заявка. Заявката за изпълнение на услугата ще се извършва по електронен път по реда и условията на 

Закона за електронния документ и електронния подпис, а изключителни случаи и по телефон. 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, 

за да се смята, че е получено от адресата 

7.Срок и място на изпълнение: 

7.1.Срок за започване на изпълнението по всяка отделна заявка на Възложителя - до 3 

астрономически часа. 

7.2. Краен срок на договора –до изчерпване на одобрения финансов ресурс или сключване на 

нов договор за същата поръчка през следващата година, което настъпи по-рано. 

8.Срок на валидност на предложението- 3 /три/ месеца считано от крайната дата посочена за дата на 

получаване на офертата. 

9. Мястото на изпълнение на услугата- обл.Добрич,  общ.Тервел ,  територията на ТП „ Държавно 

ловно стопанство Тервел”. 

10.Прогнозна стойност за изпълнение на услугата е в размер на 5000.00лв. без вкл. ДДС, за която сума 

се сключва договор, но същата не е задължителна за усвояване, а зависи изцяло от нуждите на 

Възложителя, при следните максимални финансови показатели: 

10.1.Предложената единична цена за товаро-разтоварни дейности за един час без вкл. ДДС не може да 

бъде повече от 60.00лв( шестдесет лева) на час, която следва да е окончателна и не подлежи на 

промяна за целия срок на договора. 

10.2. Предложената единична цена за товаро-разтоварни дейности за един тон без вкл. ДДС не може да 

бъде повече от 3.00лв. (три лева) на тон, която следва да е  окончателна и не подлежи на промяна за 

целия срок на договора. 

11.Условия за плащане: стойността на услугата се заплаща в левове по банков път в 30 ( 

т р и д е с е т  ) дневен срок след издаване на данъчна фактура и приемо-предавателен протокол за 

извършената услуга. Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно единичните цени на услугите без 

включено ДДС по представената ценова оферта, като същите са окончателни и няма да бъдат променени 

до приключване срока на действието на договора; 

 

Изготвил:/П/ зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД  

/Генади Иванов./ 


