ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни
хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500
жители на територията на община Трън”
Транспортната услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти ще се
извършва до два пъти седмично по 6 (шест) маршрута на територията на община Трън с
обща дължина на маршрутите при две зареждания в седмицата за 2017 година – 65 416
км.
Дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на
община Трън, се изпълняват съгласно изискванията на ПМС № 374/22.12.2016 г за
одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за покриване на
част от транспортните разходи, извършени от общини по сключени договори за
доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки
селища с население до 500 жители, както следва:
Код,
община

Планински и малки селища с
население до 500 жители (без
курортите)

Брой
селища

Брой
население
в малки и
планински
селища

6406,
Трън

Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани
луг, Слишовци, Стрезимировци,
Джинчовци, Реяновци, Бохова,
Ломница, Глоговица, Туроковци,
Бераинци, Забел, Зелениград,
Лешниковци, Милославци, Вукан,
Мрамор, Кожинци, Горочевци,
Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст.
Извор, Костунринци, Еловица,
Стойчовци, Горна Мелна, Долна
Мелна, Дълга Лука, Велиново,
Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча,
Проданча, Бутроинци, Мракетинци,
Парамун, Лялинци, Неделково.

42

940

Брой
маршрути

Обща
дължина на
маршрутите
(км) при две
зареждания в
седмицата за
2017г.

6

65 416,00

1. Маршрути
 Маршрут №1 – от гр. Трън през с.Ярловци – Главановци – Насалевци - Рани луг –
Слишовци – Стрезимировци – Джинчовци – Реяновци – Бохова до с.Ломница с
дължина на маршрута – 88 км;
 Маршрут №2 – от гр. Трън през с.Глоговица – Туроковци – Бераинци – Забел –
Зелениград – Лешниковци до с. Милославци с дължина на маршрута – 105.4 км.
 Маршрут №3 – от гр. Трън през с.Вукан – Мрамор – Кожинци – Горочевци –
Докьовци – Пенкьовци – Лева река с дължина на маршрута – 108.2 км.
 Маршрут №4 – от гр. Трън през с. Ст. Извор – Костуринци – Еловица –
Стайчовци – Горна Мелна – Долна Мелна – Дълга лука с дължина на маршрута –
98 км.
 Маршрут №5 – от гр. Трън през с. Глоговица – Велиново – Милкьовци – Ерул с
дължина на маршрута – 91.4 км.
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 Маршрут №6 – от гр. Трън през с. Ездимирци – Врабча – Проданча – Бутроинци
– Мракетинци – Парамун – Лялинци – Неделково с дължина на маршрута – 138
км.
2. Изисквания към изпълнението на услугата:
 Маршрутите се изпълняват по два пъти в седмицата.
 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.
 Дейностите по транспортиране 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.
 Изпълнителя следва да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на
движение при извършване на автомобилните превози.
 Дейностите по транспортиране се извършват при спазване на всички санитарни и
хигиенни изисквания.
3. 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;
 ПМС 374/22.12.2016 г за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите
на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършени от
общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни
продукти за 2017 г в планински и малки селища с население до 500 жители;
 Наредба № 1 от 26.01.2016 г за хигиената на храните.

При промяна на нормативната уредба, Изпълнителят е длъжен да приведе в
съответствие с нея всички документи изисквани с нормативен акт, както и да спазва
същите при изпълнение на превоза.
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