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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: 313 

  

 
Възложител: Южно Централно Държавно Предприятие – гр. Смолян 

Поделение (когато е приложимо): Териториално Поделение ДГС „Алабак” гр. Велинград 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 02718 

Адрес: гр. Велинград, обл. Пазарджик, общ.Велинград, бул.Съединение №125. 

Лице за контакт: Наталия Пейчинова 

Телефон: 0887498826 

E-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.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:  

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4620 

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

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: "Поддръжка на минерализовани ивици за нуждите на ТП ДГС - Алабак” 

  

Кратко описание: С настоящата процедура ТП ДГС – „Алабак” има за цел да възложи 

на определен изпълнител да извърши поддържане на съществуващи 5545 л.м. минерализовани 

ивици с широчина 2 м. на площ 546 дка. 

  

Място на извършване:  в отдели на територии на ТП ДГС „АЛАБАК”  съгласно утвърдена спецификация. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 8931,36  лева без ДДС. 

  

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

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4620
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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.: посочени са в документацията към настоящата обява. 

 

Изисквания за личното състояние: Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което има право да изпълнява 
дейност, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Не може да участва в 
обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в 
процедурата, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 
участници в обществената поръчка. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът трябва да е 

вписан в публичния регистър на ИАГ (по ред и при условия, съгласно чл.235 и чл. 241 и сл. от 

ЗГ) за съответната дейност. Управителят или член на управителният орган на кандидата или 

физическо лице, с което кандидатът има сключен трудов договор, трябва да е вписан в 

регистъра за упражняване на лесовъдска практика. 

 Обстоятелството участника декларира в техническото си предложение и посочва: 

- номер на Удостоверение за регистрация на физическото лице в публичния регистър 

по чл. 235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика за съответната дейност;  

 - номер на Удостоверение за регистрация на кандидата-търговец за вписване в публичния 

регистър към ИАГ по чл. 241 ЗГ за съответната дейност. 

  

Икономическо и финансово състояние: [Не се поставят] 

  

Технически и професионални способности:  

Участникът трябва да разполага с минимална транспортно-техническа база, а именно: 

 1бр.  собствено или наето МПС с висока проходимост.  
 

 Обстоятелството участникът декларира в техническото си предложение. 
Посочените обстоятелства при сключване на договора се  доказват със заверени от кандидатите 

копия от документ за собственост/наем на транспортни средства, свидетелство за регистрация на 

същите, талон за технически прегледи.  

Участникът трябва да притежава минимално определените показатели от човешки 

ресурси, а именно: 
Необходим брой работници: 

-Минимум едно наето лице със сключен трудов договор, вписано в регистъра на 

Изпълнителна агенция по горите по чл.235 от Закона за горите 

-минимум 8 (осем) лица, които да участват в изпълнението на дейностите – Ръчно 

поддържане на минерализовани ивици-общи работници. Със срок за изпълнение до 31.07.2020 
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г. 

 Обстоятелството участникът декларира в техническото си предложение. 
Посочените обстоятелства при сключване на договора се  доказват с актуална справка /срок на 

валидност 10 дни от датата на издаването й/ за регистрирани трудови договори в НАП и копие на 

трудови договори, удостоверяващи, че работниците са наети от кандидата  за срока на извършване на 

възлаганата дейност, които се представя преди подписването на договора. 

 Участниците следва да разполагат с инструменти за изпълнение на услугата, както следва: 

минимум 8 бр. мотики или чапи, както и 1 бр. моторен храсторез. 

 Обстоятелството участникът декларира в техническото си предложение. 
 

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: [цена ] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  08.06.2020г.                      Час: (чч:мм) 16.00 часа 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 90 дни                 Час: (чч:мм) [……] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  09.06.2020г.  от 10.00 часа 

  

Място на отваряне на офертите:  административна сграда на ТП ДГС „Алабак” гр. Велинград, бул. 

Съединение №125. 

  

 

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):  Комисията, назначена за разглеждане получените оферти и 
класиране на участниците, отваря офертите на 09.06.2020 година от 10.00 часа по реда на тяхното 
постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват 
лицата, представляващи участниците или техни упълномощени представители, както и представителите 
на средствата на масово осведомяване. 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 01.06.2020г. 

 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Димитър Китов 

Длъжност: ИД Директор 

 


