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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 За процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Специализиран автобусен превоз на работници и служители
на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут  гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно 2014-2015”, чрез събиране на оферти по реда и
при условията на Глава осем «а», във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗОП

Описание на предмета на поръчката: „Специализиран автобусен превоз на работници и служители на „Проучване и добив на нефт и
газ“ АД по маршрут – „гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно”, включващо следния маршрут:

СУТРИН
Час на тръгване от гр. Плевен 7,00 часа
Начален пункт: гр. Плевен - Военен исторически музей
Краен пункт: гр. Долни Дъбник - База ПДНГ
Маршрут: гр. Плевен, Военен исторически музей - Бензиностанция (М. Денчева) – Бикарника (ж.к.”Дружба”) – Тел.кула (ж.к.”Дружба”)

– Кончето (ж.к.”Дружба”) – бл.311 (ж.к.”Дружба”) – Пощата (ж.к.”Дружба”) – Пазар (ж.к.”Дружба”) – Бл. „Летец” – Х-л „Балкан” –
Стоматология – Дом на книгата – Битов комбинат – Пазара – І-ва спирка (ж.к. „Сторгозия”) – Фантазия (ж.к. „Сторгозия”) – ЛВТ (ж.к.
„Сторгозия”) – с. Ясен – Долни Дъбник База ПДНГ

ВЕЧЕР
Час на тръгване от гр. Долни Дъбник - 16,35 часа – зимно време, 16,40 часа лятно време
Начален пункт: гр. Долни Дъбник, База ПДНГ
Краен пункт: гр. Плевен - Военен исторически музей
Маршрут: Долни Дъбник База ПДНГ - с. Ясен - ЛВТ (ж.к. „Сторгозия”) – гр. Плевен, Фантазия (ж.к. „Сторгозия”) - І-ва спирка (ж.к.

„Сторгозия”) – Пазара - Битов комбинат - Дом на книгата – Стоматология - Х-л „Балкан” - Бл. „Летец” - Пазар (ж.к.”Дружба”) - Пощата
(ж.к.”Дружба”) - бл.311 (ж.к.”Дружба”) - Кончето (ж.к.”Дружба”) - Тел.кула (ж.к.”Дружба”) - Бикарника (ж.к.”Дружба”) - Бензиностанция (М.
Денчева) - Военен исторически музей

Количество или обем на поръчката: Превоз на работниците и служителите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, през работните
дни с един автобус с капацитет най-малко 48 седящи места.
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Срок за изпълнение на поръчката: 1 (една) години от датата на сключване на договора.

Изисквания към Изпълнителя на поръчката:
Изпълнителят на поръчката следва да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на

Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността.
Изпълнителят на поръчката следва да разполага с поне едно собствено или наето превозно средство (автобус) с капацитет най-малко 48

седящи места. При наето пътно превозно средство (ППС) срокът на договора за наем или лизинг да е най-малко до изтичане срока на
изпълнение на поръчката.

ППС за изпълнение на поръчката да са технически изправни и с изправна работеща отоплителна, вентилационна и климатична система.
Изпълнителят на поръчката следва да има сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в превозните средства, с които

ще се изпълнява поръчката.


