ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА
ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С
ОБЯВА” НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни
продукти за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на
територията на община Елена, съгласно Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.“, по седем
обособени позиции / маршрути.
Описание предмета на обществената поръчка:
„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти
за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община
Елена, съгласно Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнение на държавния
бюджет на Република България за 2019 г.“, по седем обособени позиции / маршрути, както
следва:
Обособена позиция № 1 - маршрут 1: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния маршрут:

Номер на маршрута и
обща дължина в км.
1
Маршрут № 1 с обща
дължина - 76 км.

Описание на маршрута - начален пункт,
обслужвани населени места и краен пункт
2
гр. Елена - с. Донковци - с. Баевци - с. Гърдевци - с.
Шилковци - с. Ребревци - с. Средни колиби - с. Раевци - с.
Харваловци - с. Берковци - с. Бадевци - гр. Елена.

Обособена позиция № 2 - маршрут 2: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния маршрут:
Номер на маршрута
Описание на маршрута - начален пункт,
и
обслужвани населени места и краен пункт
обща дължина в км.
1
2
Маршрут № 2 с обща гр. Елена - с. Веселина - с. Тодювци - с. Багалевци - с. Добревци
дължина - 73 км.
- с. Дрента - с. Дрента - горен край - гр. Елена.

Обособена позиция № 3 - маршрут 3: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и основни
хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния маршрут:

Номер на маршрута и
обща дължина в км.

Описание на маршрута - начален пункт,
обслужвани населени места и краен пункт

1
2
Маршрут № 3 с обща гр. Елена - с. Велковци - с. Лазарци - с. Илаков рът - с.
дължина - 57 км.
Буйновци - с. Г. Танчевци - с. Мийковци - с. Игнатовци - гр.
Елена.
Обособена позиция № 4 - маршрут 4: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния маршрут:
Номер на маршрута и
Описание на маршрута - начален пункт,
обща дължина в км.
обслужвани населени места и краен пункт
1
2
Маршрут № 4 с обща гр. Елена - с. Руховци - с. Чакали - с. Граматици - с. Костел - с.
дължина - 68 км.
Колари - с. Палици - с. Каменари - с. Светославци - с.
Бойковци - гр. Елена.

Обособена позиция № 5 - маршрут 5: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния маршрут:
Номер на маршрута и
обща дължина в км.

Описание на маршрута - начален пункт,
обслужвани населени места и краен пункт

1
2
Маршрут № 5 с обща гр. Елена - с. Беброво - с. Черни дял - с. Тънки рът - с. Дебели
дължина - 67 км.
рът - с. Босевци - гр. Елена.

Обособена позиция № 6 - маршрут 6: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния маршрут:
Номер на маршрута и
обща дължина в км.

Описание на маршрута - начален пункт,
обслужвани населени места и краен пункт

1
2
Маршрут № 6 с обща гр. Елена - с. Долни Марян - с. Радовци - с. Козя река - с.
дължина - 64 км.
Крумчевци - с. Вълчовци - гр. Елена.

Обособена позиция № 7 - маршрут 7: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния маршрут:
Номер на маршрута и
Описание на маршрута - начален пункт,
обща дължина в км.
обслужвани населени места и краен пункт
1
2
Маршрут № 7 с обща гр. Елена - с. Блъсковци - с. Търкашени - с. Дърлевци - с.
дължина - 43 км.
Големани - с. Николовци - с. Велювци - с. Марафелци - с.
Титевци - с. Червенковци - с. Балуци - с. Вълчовци - с. Яковци -

гр. Елена.
Изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти е два
пъти седмично, съгласно Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2019 г., в населените места на община
Елена, подробно описани в приложенията към съответната обособена позиция.
В случай, че Изпълнителят не изпълни изискването за доставка на хляб и основни
хранителни продукти два пъти седмично, дължи санкция – стойността на трикратния
размер на пробега за съответното направление във всеки отделен случай.
Дейностите следва да бъдат изпълнявани съгласно изискванията на Закона за
автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и други нормативни актове,
отнасящи се до организацията на автомобилния транспорт, както и нормативната уредба,
касаеща изискванията за безопасност на храните.
Дейностите по доставката на хляб и основни хранителни продукти може да се извършва от
физически и юридически лица, регистрирани като търговци, отговарящи на горепосочените
нормативни изисквания.
Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движение при извършване на
автомобилните превози.
Доставката се извършва при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания.
Организация на дейностите по доставката на хляб и основни хранителни продукти:
При изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, превозвачът има следните
задължения:
1. да организира проверките на техническото състояние на автомобилите преди
излизането от гаража;
2. да осигурява доставката два пъти седмично, съгласно Постановление № 344 от 21
декември 2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., на
хляб и основни хранителни продукти в населените места съгласно съответната особена
позиция.
Дейностите по транспортиране на хранителните продукти следва да отговарят на всички
действащи нормативни изисквания, регламентиращи транспорта и търговията с хранителни
продукти, както и на БДС или еквивалентни национални/европейски стандарти, изисквания
за безопасност и качество, съгласно европейското и национално законодателства и
изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация от документацията за
участие.
При осъществяване на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка се изготвят
ежемесечно справки по обособени позиции и населени места, за фактическото им
изпълнение.

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпълнението на обществената поръчка следва да се извършва в пълно съответствие с
изискванията на следните нормативни документи:
• Закон за автомобилните превози;
• Закон за движението по пътищата;
• Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнение на държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
• РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 29 април 2004 година относно хигиената на храните;
• Закон за храните;
• Наредба № 1 от 26.01.2016 г за хигиената на храните.
Срок на изпълнение на поръчката:
Срокът на договора е от датата на сключването му до 31.12.2019 г.
Място на изпълнение на поръчката: посочените маршрути по обособени позиции /
маршрути.
Цени и начин на плащане
Плащането се осъществява след постъпване на средствата от републиканския бюджет по
бюджета на Възложителя (Община Елена) и след представени от Изпълнителя в Община
Елена - товарителници и обобщени справки-декларации по образец - по обособени позиции
и населени места и фактури за фактическо изпълнение на доставката на хляб и основни
хранителни продукти.
Предложената от участниците цена е част от транспортните разходи по доставката на хляб и
основни хранителни продукти, съгласно ПМС 344/21.12.2018 г. на МС.
Плащането на дължимите суми се извършва ежемесечно по посочена от Изпълнителя
банкова сметка в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на справки по обособени
позиции и населени места и фактури за фактическото изпълнение на доставката на хляб и
основни хранителни продукти, както и след постъпване на средствата от републиканския
бюджет по бюджета на Възложителя.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Няма
Икономическо и финансово състояние: Няма
Технически и професионални способности:
За всички обособени позиции:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности (услуги) с предмет и обем, идентичен или
сходен с този на поръчката за последните три години считано от датата на подаване на
офертата.
За доказване изпълнението на това изискване участникът следва през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 1 (една) услуга,
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

*Забележка:
Под дейности (услуги) с предмет, който е „сходен с предмета на поръчката" следва да се
разбира транспортни услуги по доставка на хранителни продукти.
Дейностите се считат за „изпълнени", когато изпълнението е приключило в рамките на
заложения от Възложителя период.
2.2. Участникът да разполага с поне едно моторно превозно средство 4х4 и/или двойно
предаване (собствено, наето или друго основание за ползване), необходимо за изпълнение на
поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 8 от ЗОП, който да отговаря на съответните изисквания за
превозване на хранителни продукти, както и да е съобразен с релефа и метеорологичните
условия в планинските селища.
Забележка:
В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
Забележка:
а).Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който
може да води до облага* по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се
приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането
на обществената поръчка.
*Съгласно чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, „ облага ” е всеки доход в пари или в имущество, включително
придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права,
получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване
на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на
или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба,
отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
б).При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията на възложителя
по отношение на критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансовото
състояние и до техническите и професионалните способности на участниците, се доказва
от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт
и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
в).Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в офертата,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
г). Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
Документи за доказване на критериите за подбор, за всички обособени позиции:
За доказване на техническите и професионалните способности участникът, определен за
изпълнител на обществената поръчка се задължава да представи следните документи и
доказателства във връзка с поставените изисквания:
- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услугите, идентични или сходни с предмета на
поръчката за услуга, изпълнени през последните три години с посочване на стойностите,
датите и получателите (Образец № 8 от документацията за участие) и доказателство за
извършената услуга, изпълнена през последните три години от датата на подаване на
офертата.
Като доказателство за извършените услуги се приемат препоръки и/или референции,
издадени от получателите на услугите, и/или посочване на публични регистри, в които се
съдържат данни за изпълнените услуги, и/или други документи, удостоверяващи изпълнени
от участника идентични или сходни услуги.
*Забележка:
Под дейности (услуги) с предмет, който е „сходен с предмета на поръчката" следва да се
разбира транспортни услуги по доставка на хранителни продукти.
Дейностите се считат за „изпълнени", когато изпълнението е приключило в рамките на
заложения от Възложителя период.
- Декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване по чл. 64, ал. 1, т. 9 от
ЗОП (по образец № 9)
За доказване на горното изискване участниците представят декларация за техническото
оборудване, което ще бъдe използвано за изпълнение на поръчката (образец № 9),
съдържаща списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани при изпълнение
на поръчката, придружена от „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от
БАБХ за превоз на хранителни продукти.
За всички предложени моторни средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на
поръчката се представят:
1. Копие на свидетелство за регистрация на транспортното средство.
2. Удостоверение за регистрация на транспортното средство от БАБХ за превоз на
хранителни продукти.
Участникът следва да има предвид възможността по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, според която
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица.

Изготвил:
Петко Петков ______________
старши експерт „ИД“ при ОЕ

