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ТЕХНИЧЕСКА  СЕПЕЦИФИКАЦИЯ 
Относно изискванията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на 

товари" по  обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на 

услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари“, 

Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и Обособена 

позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“. 

 

 

 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
 Предмет на поръчката е извършване на услуги с механизация и на услуги, 

свързани с превози на товари за нуждите на община Трън, които не могат да бъдат 

извършвани от МПС на Автотранспортно стопанство при община Трън.  

 Услугите ще се извършват по писмена заявка от страна на община Трън в 

зависимост от възникналите потребности.  

 Всички кандидати и по трите обособени позиции трябва да:  

 Осигуряват необходимите резервни части и консумативи по време на работа.  

 Имат възможност за включване на резервна машина на някоя от работещите с 

цел недопускане създаване на условия за възпрепятстване работата на община Трън.  

 Спазват изискванията на националното и местно законодателство по отношение 

на извършване услугите с механизация и при превозите на товари. 

 Поръчката е разделена на три обособени позиции. Може да се подават 

предложения по отделно за дадена позиция или и общо за всичките обособени 

позиции.  

 

 Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация, както следва:  

За обособена позиция №1: „Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с 

превози на товари“.  

 За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното 

техническо оборудване: Комбиниран колесен багер товарач, оборудван с кофа (с 

 



вместимост до 1,5 м3) или еквивалентно – 1 брой минимум. Самосвал (с вместимост 

на коша от 10 до 20 т) или еквивалентно  - 1 брой минимум. 

 За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум 

шофьор и водач на комбинираният колесен багер, които притежават валидни 

свидетелства за правоуправление/правоспособност за съответната механизация и 

товарен автомобил. 

 За обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер.  

 За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното 

техническо оборудване: Верижен булдозер (максимална маса от 20 до 25 т.) и ширина 

на нож до 3,5 м или еквивалентно – 1 брой минимум.  

 За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум 

водач на булдозер, който притежават валидни свидетелства за 

правоуправление/правоспособност за съответната механизация. 

 За обособена позиция №3: „Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“.   

 За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното 

техническо оборудване: Мини челен товарач с кофа (с вместимост до 0,5 м3) или 

еквивалентно - 42 бр. машиносмени - 1 брой минимум. Самосвал (с вместимост на 

коша от 3,5 до 5 т) или еквивалентно 2000 км. - 1 брой минимум. 

 За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум 

шофьор и водач на комбинираният колесен багер, които притежават валидни 

свидетелства за правоуправление/правоспособност за съответната механизация и 

товарен автомобил.  

 

 Кандидатите, участващи за позиция №1 и 3 трябва да притежават Лиценз за 

извършване на превоз на товари в страната. 

 

 Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 

тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на 

съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че 

при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника 

с тях.     

 

Заплащането за дейността се извършва на база единични цени в: 

№ Дейности Цен в мерни единици 

1 Услуги с механизация Машиносмяна/лв. 

2 Услуги свързани с превози на товари  Километър/лв. 

  

Срок за осигуряване на механизацията и транспортните средства на място 

посочено от възложителя на територията на община Трън минимален срок до четири 



часа максимален срок до 12 часа от отправената заявка. Заявки се отправят по 

телефон.  

 

 !!! Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 

66 000 лв. без ДДС. Финансов ресурс за изпълнение на всяка една от отделните 

позиции:  

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“ до 50 000 лв. без ДДС. 

Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер”  до 6 000 лв. без ДДС.  

Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“ до 10 000 лв. без ДДС. 

Участниците трябва да съобразят предложенията си с прогнозните стойности на 

обособените позиции. 

Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност за съответната 

обособена позиция ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

 
 


