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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

За процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Автобусен превоз на работници и служители на 

"Проучване и добив на нефт и газ" АД по маршрут Монтана – Враца – Кнежа – Д.Дъбник – Плевен – Аксаково - Шабла и 

обратно”, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 от ЗОП. 

 

1. Описание на поръчката:  Автобусен превоз на работници и служители на "Проучване и добив на нефт и газ" АД по 

маршрут Монтана – Враца – Кнежа – Д.Дъбник – Плевен - Аксаково – Шабла и обратно”, включва следния маршрут: 

 

Ден, час и място на тръгване ; 

Сутрин:  

 Всяка сряда /включително официалните и празнични дни/ 

тръгване в 4.30 часа сутринта от гр. Монтана –базата на ПДНГ АД, бул. 3-ти март № 218 – Враца – Кнежа – Д.Дъбник – 

Плевен – Аксаково – Шабла – Базата на ПДНГ АД. 

Следобед: 

 Тръгване обратно в същия ден от гр. Шабла- около 15.30 часа следобед от базата на ПДНГ АД - Аксаково – Плевен – 

Д.Дъбник – Кнежа – Враца – Монтана – базата на ПДНГ АД, бул. 3-ти март № 218. 

 

Детайлния маршрут във всеки от посочените градове от маршрута се съгласува за всеки трансфер, в зависимост от 

местоживеенето на работниците , ползващи превоза.  

 

2. Количество или обем на поръчката:  Превоз на работниците и служителите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД 

всяка сряда за срока на договора с: един автобус с 15-21 седящи места за пътници, един автобус с 22-25 седящи места за 

пътници или един автобус с 26-34 седящи места за пътници, по заявка на Възложителя. Маршрутът е с дължина приблизително 

525 км. в едната посока или 1050 км. в двете посоки. 

 

3. Срок за изпълнение на договора: 31.03.2017г. 
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4. Изисквания към изпълнителя на поръчката: 

Участникът 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.  

Участникът следва  да разполага  с 3  собствени или наети превозни средства: един автобус с капацитет 15-21 седящи места за 

пътници, един автобус с капацитет 22-25 седящи места за пътници и един автобус с капацитет 26-34 седящи места за пътници. 

При наети пътни превозни средства (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. 

Участникът следва да има сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в превозните средства, с които ще се 

изпълнява поръчката, валидна към момента на подаване на офертата.  

Водачите на ППС следва да отговарят на изискванията към водачите за извършване на обществен превоз на пътници, съгласно 

чл. 18 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. 


