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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ РД-10 - 251 / 07.05.2020 г. ] 

  

 Възложител: [ДИРЕКТОРЪТ НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТО СТАРА ЗАГОРА ТП на 

ЮИДП ДП гр. Сливен ] 

Поделение (когато е приложимо): [ТП „ДГС Стара Загора“] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [02716 ] 

Адрес: [гр. Стара Загора 6000, ул.“12-ти пехотен полк“ №22, обл. Стара Загора] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Ивета Лазарова] 

Телефон: [0889320855] 

E-mail: [dgsstarazagora@uidp-sliven.com] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за 

срок от 12 месеца“] 

  

Кратко описание: [Настоящата процедура има за цел да се избере Доставчик на хигиенни 

материали,почистващи препарати и пособия, съгласно Техническата спецификация приложение 

№11.] 

  

Място на извършване: [Административната сграда на Териториално поделение „Държавно 

горско стопанство Стара Загора”, адрес: гр. Стара Загора 6000, ул.“12-ти пехотен полк“ №22, 

обл. Стара Загора.] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [3 500.00   ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 
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Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

   1.Общи изисквания към участниците:   

   В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените 

изисквания от Възложителя в обявата за обществената поръчка и приложенията към нея.  

      

   2.Изисквания за личното състояние:  
   1.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят 

ще отстрани от участие всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:  

    1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, 

чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 

321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

    1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 

на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

    1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 

2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

    1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

    1.5. е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

    1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение 

на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 

301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

    1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. /"Конфликт на 

интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън 

неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или 

могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла 

на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.  

   1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 

ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 

от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно 

лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

   1.9. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия 

и изисквания на Възложителя, посочени в обявата за обществена поръчка, настоящите указания 

и изискванията за участие. 

 
    3.Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  Участникът следва да е 

вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е 
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установен, а именно: Търговски регистър към Агенция по вписванията – за търговци по смисъла 

на ТЗ; 

  

   4. Икономическо и финансово състояние: [не се поставят] 

  

   5. Технически и професионални способности: [не се поставят] 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.05.2020г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

Дата: (дд/мм/гггг) [……]                      Час: (чч:мм) [……] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [19.05.2020г. от 10:30 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [Административната сграда на Териториално поделение 

„Държавно горско стопанство Стара Загора”, адрес: гр. Стара Загора 6000, ул.“12-ти пехотен 

полк“ №22, обл. Стара Загора.] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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 Друга информация (когато е приложимо):  

   1.Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от 

него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, на адрес: гр. Стара 

Загора 6000, ул.“12-ти пехотен полк“ №22, обл. Стара Загора, като върху опаковката се посочват: 

А) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

Б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

В) наименованието на поръчката. 

   Офертата, изпратена по пощата или с куриерска служба, трябва да е постъпила реално в 

деловодството на ТП „ДГС Стара Загора”  в срока, определен за приемане на офертите, в 

противен случай тя не се разглежда и се връща на участника. Не се приема за участие и се връща 

незабавно на съответния участник оферта, която: 

- е постъпила в незапечатана или непрозрачна опаковка; 

- е постъпила в нарушена цялост; 

- е постъпила след крайния срок за получаване на офертите. 

  2.Съдържание :  

  1. Образец на оферта, който съдържа, административни сведения за участника, опис на 

представените документи – Приложение № 1 

  2. техническо предложение, съдържащо: 

  а) документ за упълномощаване /нотариално заверено пълномощно/, когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на участника; 

  б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя – Приложение №2 

  в) декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3-6 от ЗОП– декларацията се подписва 

от лицата които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията  се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява – 

Приложение №3 

  г) декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП– декларацията се 

подписва от лицата които представляват участника. Когато участникът се представлява от 

повече от едно лице, декларацията  се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява – Приложение №4 

  д) декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 ал.1, т.1 ЗОП - декларацията се подписва от 

лицата които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява – 

Приложение №5 

   е) декларация  по чл.66, ал.1 от ЗОП за ползване на подизпълнители – когато участникът 

предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да представи горепосочените 

документи – Приложение №6  

   ж) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици -Приложение №7 

   з) Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка -Приложение 

№8 

   и) Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари /Приложение 

№10/ - по Образец към настоящата документация /в оригинал/. 

   й)  друга информация и/или документи по преценка на участника;  

   3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника, което се представя в отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – Приложение №9  

   Информация за ценовото предложение и начинът за определянето му НЕ ТРЯБВА ДА 

ИМА в каквато и да е форма извън този плик. 

   Всеки участник в процедурата  има право да представи само една оферта.  Варианти не се 

приемат.      

   Офертата се изготвя на български език на хартиен носител. Всички разходи по изготвяне и 

подаване на офертите е за сметка на участниците. 
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Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.05.2020 г.] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [...(П)... залич.на осн. Регл.(ЕС)2016/679 ] 

Длъжност: [Директор] 

 


