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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

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

транспорт за нуждите на ТП „ДГС Цонево“ за 2020 година, съгласно техническа 

спецификация“ 

 

       1. Обект на настоящата обществена поръчка е   услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от 

ЗОП. 

       Код по CPV номенклатурата : 60100000- пътни транспортни услуги 

       Финансиране: от стопанската дейност на ТП ДГС Цонево 

 

        2. Технически спецификации  

  Настоящите  технически спецификации определят  минималните изисквания  за изпълнение на  

услугите, предмет на обществената поръчка, които  включват: 

     2.1. дейности по товарене, разтоварване и транспорт на прогнозно количество от 150 пр.м3 

дървесина от ДГТ на територията на ТП ДГС Цонево до административен адрес на ТП ДГС 

Цонево, находящ се в с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54.  

     2.2. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не се ангажира с усвояването на  

същите след сключването на договор. 

             

     3. Прогнозна стойност  на поръчката и начин на плащане. 

Общата прогнозна стойност на поръчката е 2500,00 лева без включен ДДС, и 

включва всички присъщи разходи за изпълнение  на услугата  франко мястото на 

услугата определно от Възложителя: с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54  

 

      4.Основни изисквания към услугите: 

      4.1. Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост 

и при изрично възлагане от страна на ТП „ДГС Цонево”, в рамките на определеният 

максимален прогнозен финансов ресурс за 2020 год. определен от Възложителя в 

размер на 2500,00 лева без ДДС. 

 

        5. Срок начин и място на изпълнение на услугите.Срок на договора.  

http://dgsconevo.sidp.bg/


        5.1. 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.  

        5.1.1.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.). Максимално 

транспортно разстояние от обекта , находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС Цонево до 

административния адрес на ТП ДГС Цонево е 30  км. 

        5.2. услугите предмет на поръчката се извършват по зададен в заявката на Възложителя 

маршрут или по възможно най – краткия маршрут до административния адрес на ТП ДГС 

Цонево. 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. 

       5.3.Срок на договора – до 31.12.2020 г. 

       5.4. Срок за изпълнение - до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

получаване на заявка от Възложителя. 

       5.5.Срок на валидност на предложението- 90 календарни дни   считано от крайният 

срок за подаване на оферти , определен в обявлението за обществената поръчка 

        5.6. Място на изпълнение: от съответния обект находящ се в териториалния обхват на ТП 

ДГС Цонево до адреса на Възложителя – административната сграда на ТП „ДГС Цонево”, 

община Дългополя, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54. 
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