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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПОЗИЦИЯ №2 
с наименование "Транспорт на работници и служители", предмет по общия 

термонологичен речник Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание, и код 

по CPV 60140000 

 

1. Поръчката е за извършване на транспортни услуги за превоз на работници за извършване на 

дейности в ДГТ на територията на ТП "Държавно ловно стопанство Тервел” при „СИДП” ДП 

Шумен и транспорт на служители с прогнозен обем около 2 000 км. за срока на договора. 

2. Изпълнението на услугите ще се извършва в работни дни според възникналата необходимост 

и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Тервел”, в рамките на определеният 

максимален прогнозен финансов ресурс от 2000,00 лв. 

Относно изискванията към изпълнението на поръчката: 

1. Всеки участник следва да разполага с необходимият технически ресурс за изпълнение на 

услугите, съгласно предварително зададените технически изисквания от Възложителя, както 

следва:  

– минимум едно високопроходимо МПС с възможност за превоз на пътници както по пътища 

от републиканската пътна мрежа, така и в горските територии по горски пътища. 

2. Услугите, предмет на поръчката ще се извършват след изрично възлагане от страна на 

Възложителя чрез заявка. Заявката за изпълнение на услугата може да се извършва и по 

електронен път, а в 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. 

3. Транспортните услуги, предмет на поръчката ще 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, като е възможно около 30% от 

транспортната услуга да се извършва по черни пътища, чакълирани пътища и т.н.. 

4. Транспортирането на работниците от отправната точка и връщането им ще бъде съгласно 

заявеното с нарочна заявка от Възложителя време;  

5. Отчитане на извършената услуга и съпровождащи извършената услуга документи: - за 

извършената услуга да се издава фактура, в която се вписват дата на пътуване, маршрут, брой 

превозени пътници и цена, образувана от пропътувани километри умножена по предложената от 

участника цена за лв/км. Заплащат се само курсовете при които се превозват работници. 

7. Срок за изпълнение на заявка и срок на договора: 

7.1. Срок за изпълнение на услуги –изпълнението се извършва по график, съгласуван от 

страните.  

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. 
7.3. Срок на валидност на предложението- 90(деветдесет дни) считано от крайната дата за 

депозиране на офертите. 

7.4. Мястото на изпълнение на услугата- територията на ТП „ Държавно ловно стопанство 

Тервел” и страната, вкл. и държавни горски територии на територията на ТП „ Държавно ловно 

стопанство Тервел”. 

8. Прогнозна стойност за изпълнение на услугата е в размер на до 1.00 лв. на километър превоз 

на работници, без ДДС и общо до 2000.00лв. без вкл. ДДС за целия срок на договора, за която 

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

на Възложителя. 

9. Условия за плащане: стойността на услугата се заплаща в левове по банков път в 

30(тридесет) дневен срок след издаване на данъчна фактура. 

 

 

Изготвил: /П/ чл.59 от ЗЗЛД.  

/Генади Иванов./ 
 


