ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

І. Общи условия на поръчката:
1. Предмет на поръчката е: „Предоставяне на услуги по товарене, разтоварване
(хамалски услуги) за нуждите на МОН и изнесените работни места”
Пълно описание на обекта на поръчката - извършване при необходимост на услуги
по обработка на товари (хамалски услуги) за нуждите на МОН в гр. София.
2. Технически параметри на поръчката.
2.1. Предмета на поръчката включва услуги по обработката на товари (хамалски
услуги).
Извършва се обработката на определен и посочен от Възложителя товар, в следният
обем от дейности:
- изнасяне, пренасяне, товарене и разтоварване на товари;
-

привеждане

на

товара

в

подходящ

вид

за

изнасяне,

пренасяне,

товарене/разтоварване и транспортиране /при необходимост/, като за целта се извършва
опаковането му с подходящи материали, предоставени от Възложителя.
Услугите по обработка на товари (хамалски услуги) се извършват по писмена заявка
на Възложителя или упълномощено от него лице. Всяка заявка следва да съдържа конкретна
информация за:
- местонахождение на товара, подлежащ на обработка ;
- вид, приблизително тегло или обем на товара;
- особености на товара, свързани с безопасността на труда;
- място на преместване на товара;
- краен срок за преместването на товара.
След извършване на услугата за обработка на товара по конкретната заявка се съставя
двустранно подписан констативен протокол, в който се описват:
- място на натоварване и място на разтоварване на товара;
- вид, приблизително тегло и/или обем на товара;
- броят и имената на служителите на Изпълнителя, ангажирани с изпълнението на
конкретната заявка;
- извършената работа в човекочасове за действително извършване на дейности по
обработка на товара (хамалски услуги) - за всеки служител на Изпълнителя и общо.
Изпълнителят извършва дейностите по обработка на посочените от Възложителя
товари (хамалски услуги) на свой риск и на своя отговорност съгласно разпоредбите на
Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 12/30.12.2005 г. за
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осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарноразтоварни работи и други законови и подзаконови нормативни актове и правилници,
издадени в Република България.
Изпълнителят е длъжен:
- да извършва всички видове инструктаж, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и
наредбите към него на своите служители, които ще изпълняват действията по обработка на
товара въз основа на конкретна заявка на Възложителя;
- да пази предоставените му за обработка товари в количествено и качествено
отношение с отговорността на „добър стопанин” отчитайки спецификата на конкретния
товар.
В случай, че при изпълнение на конкретна заявка от Възложителя се получи
увреждане на товара /или част от него/, се съставя двустранно подписан констативен
протокол, в който се описват причините за възникване на това обстоятелство. Ако
увреждането на товара /или част от него/ е причинено от служителите на Изпълнителя, то
същият носи пълна отговорност за нанесените повреди.

2.2. Срок за изпълнение:
Заявките се изпълняват в срок до 1 /един/ работен ден след получаването им от
Изпълнителя, ако Възложителят не е посочил конкретна дата.
Обработката на товари (хамалски услуги) в човекочасове е времето за действително
извършване на дейности по обработка на товари от служители на Изпълнителя.
2.3. Място на извършване на услугите - като конкретните технически параметри ще
се задават от Възложителя при възникване на необходимостта в писмените заявки съгласно
т. 2. от раздел І на настоящото описание.

ІІ. Технически изисквания за технически възможности и квалификация на
участниците:
1. Участникът трябва да притежава технически възможности и опит за
изпълнение на поръчката и да представи декларация, че при изпълнение на
поръчката:
- ще спазва разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд,
Наредба №12/30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на товарно-разтоварни работи и други законови и
подзаконови нормативни актове и правилници, издадени в Република България;
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- ще осигури подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички
изпратени от него работници, както и необходимата техника и материали;
- ще пази предоставените му за обработка товари в количествено и качествено
отношение;
- ще използва по предназначение предоставяне от Възложителя технически средства
и оборудване за обработка на товарите;
- че е запознат с обекта на поръчката.
2. Да представи доказателства като изпълнени договори с подобен предмет и
референции.
ІІІ. Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.
Предложена цена без ДДС за извършване на услуги по обработка на товари (хамалски
услуги), посочена в лева за човекочас.
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