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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: изх.№ 694/09.06.2020г.  

  

 Възложител:  Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян 

Поделение (когато е приложимо): ТП Държавно горско стопанство "Кирково" 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 02718  

Адрес: с. Чакаларово, ул. Девети септември №56 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Илияна Гюнелиева- юрисконсулт 

Телефон: 0876 246280 

E-mail: dgskirkovo@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: (моля, посочете друг адрес) 

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[X] Услуги 

Предмет на поръчката: „Извършване на периодични и годишни технически 

прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Кирково” за срок 

от 24 месеца“ 

 
Кратко описание:. Описание на МПС по вид, марка и модел се съдържа в Техническа 

спецификация – Приложение № 1 от документацията. Периодичния преглед следва да 

бъде извършен при спазване разпоредбите на Наредба № Н-32/16.12.2011г. за 

периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни 

средства /в сила от 01.01.2012г./. Предложените срокове за извършване на ГТП от 

участника не следва да бъдат по-дълги от 3 (три) работни дни считано от деня, следващ 

деня, в който е отправена заявката. Участникът следва да декларира наличието на 

разположение на минимум един сервизен пункт, в който ще бъдат извършвани 

периодичните прегледи на МПС, като посочи точния административен адрес на който се 

намира същия. Сервизния пункт следва да бъде на територията на община Кирково. 

  

Място на извършване: Дейностите ще се извършват в сервиза на избрания изпълнител. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 1 600.00 (хиляда и 

шестстотин) лева, без включен ДДС 

  

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

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

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.: 

Изисквания за личното състояние: 1. На основание чл. 10 от ЗОП участник в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.  

1.1. Когато участникът е обединение, членовете в обединението следва да 

представят документ - договор/споразумение помежду си, в който задължително се 

включва представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, 

които гарантират, че:  

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора;  

- е определен член на обединението, който е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;  

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период 

на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след 

подаването на офертата;  

- участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.  

1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

1.3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение.  

1.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението.  

2. До участие в обществената поръчка се допускат само участници отговарящи на 

изискванията на Закона за обществени поръчки, обявата за обществена поръчка и 

настоящите условия.  
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3. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за 

което e налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

3.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

3.1.1. е осъден с влязла в сила присъда 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; 

3.1.2.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна; 

3.1.3. 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 кандидата или 

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; 

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

3.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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; 

3.1.6. 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; 

3.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно 

§2, т.21 от ДР на ЗОП „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. 

Точка 3.1.3. не се прилага, когато: 

а. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

б. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е 

не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

Основанията по т. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи 

съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 
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документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по  т. 3.1.3 – 3.1.6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да 

го представлява. 

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП  тези лица са, както следва: 

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 

от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите; 

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива; 

12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и 

контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която 

са установени. 

В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист или 

представляващ, управляващ и контролиращ, декларацията се подава само от прокуриста, 

в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно 

територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 

2, т. 15 от ЗОП. 

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка всеки участник, за 

когото е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП. 

4. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици нямат право да 

участват в процедурата - пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. В случай, че са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 
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ЗИФОДЮПДПКЛТДС, във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗИФОДЮПДПКЛТДС, след 

изтичане на срока по параграф 14 от ПЗР лицата, ако не са привели дейността си в в 

съответствие с изискванията на закона подлежат на отстраняване, а ако процедурата е 

приключила и е сключен договор, то последиците за него са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и 

ал. 2 от закона.  

5. Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото не може да бъде извършена 

идентификация на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице - 

на физическите лица, които са негови действителни собственици 1, по смисъла на §2, ал. 

1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от 

ЗМИП. 

6. Възложителят ще отстрани участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 

101, ал. 11 от ЗОП, както и по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество. 

 

7. Използване на капацитета на трети лица: 

7.1. Участник може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

7.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и 

опит за изпълнение на поръчката, участникът може да се позове на капацитета на трети 

лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет. 

7.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. 

7.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от производството. 

7.5. Когато участник в производството е обединение от физически и/или 

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 7.2 – т. 7.4. 

7.6. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 7.4, поради промяна в обстоятелства 

преди сключване на договора за обществена поръчка. 

8. Подизпълнители: 

8.1. Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай той трябва да 

представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

8.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от производството. 

8.3. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

8.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
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някое от условията по т. 8.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на 

договора за обществена поръчка. 

8.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение, като не е 

нарушение на тази забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими 

за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, 

както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 

обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

8.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В този случай разплащанията 

се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя 

чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от 

получаването му. Към искането за плащане изпълнителят предоставя становище, от 

което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

Възложителят има право да откаже плащането към подизпълнител, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. Приложимите 

правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в 

документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката. 

8.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

8.8. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието 

изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-

късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за 

името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

8.9. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

производството; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява. 

8.10. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора за подизпълнение заедно с всички документи, които 

доказват спазването на законовите изисквания, в срок до 3 /три/ дни от неговото 

сключване 

9. Участникът представя оферта за участие в настоящата обществена поръчка по 

приложени образци, като при изготвянето им не може да ги променя и следва да се 

съобрази с всички изисквания, отразени в образците, обявата за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и настоящите условия.  

10. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената 

поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен.  
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11. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една 

оферта.  

12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената 

поръчка.  

13. Всички разходи за подготовка и участие в настоящата обществена поръчка са за 

сметка на участника.   

ІІІ. Подготовка и съдържание на офертата 

1. Офертата следва да отговаря на всички изисквания, поставени от Възложителя и 

да бъде оформена по приложените образци. Условията посочени в документите и 

образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.  

2. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в обществената 

поръчка. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.  

3. Офертата се изготвя на български език и се подписва от законния представител на 

участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага 

нотариално заверено пълномощно /оригинал или нотариално заверено копие/ от 

представляващия участника. По изключение в офертата могат да бъдат изписани на 

латиница специфични технически или търговски термини.  

4. Всички документи се представят в оригинал, с изключение на тези, за които 

изрично е записано, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”. За 

такъв документ се счита този, при който върху копието на документа, представляващият 

участника е записал: „Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис под 

заверката и печат.  

5. Съдържание на офертата. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 

5.1. Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 

5.1.1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо 

лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката – Приложение №2.  

На основание чл. 67, ал.4 от ЗОП Единният европейски документ за обществени 

поръчки се представя задължително в електронен вид. 

ЕЕДОП се представя от участниците само в електронен вид, цифрово подписан pdf 

файл и съответния му XML файл. Прилагат се записани на подходящ оптичен носител 

(например CD или DVD). 

Електронният ЕЕДОП се изготвя чрез използване на осигурената от Европейската 

комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП. Услугата е 

достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни 

услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: 

https://ec.europa.eu/tools/espd  

Изготвянето се осъществява чрез зареждане на предоставения в документацията за 

участие образец на ЕЕДОП в XML файл. Попълват се необходимите данни и се изтегля 

файла (с оригинално име espd-response) от системата в PDF и XML формати. С 

електронен подпис следва да бъде подписана версията на еЕЕДОП в PDF формат. На 

оптичния носител се запазват и представят и двата файл формата PDF (подписан 

електронно) и XML. При необходимост от предоставяне на повече от един  еЕЕДОП 

всеки един се поставя в отделна папка, която е подходящо именувана. 

Друга възможност за предоставяне на ЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен 

път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е 

снабден и с „времеви печат“, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на 

интернет адреса, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този 

случай към документите за подбор се представя декларация, с която се потвърждава 



8 
 

актуалността на данните в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е 

осигурен достъп до документа.  

Системата за еЕЕДОП е външна за възложителя и той не носи отговорност за 

нейното функциониране и работоспособност! 

5.1.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – т. 7 

от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди 

подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване 

на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за 

надеждността на кандидата или участника се представят следните документи:  

5.1.3. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП - документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;  

5.1.4. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

5.1.5. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо - копие от 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и 

задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между 

членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на 

обединението. 

5.1.6. Образец на опис на представените документи - Приложение № 7; 

5.1.7 Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 8; 

 5.2. Оферта:  

На основание чл. 47, ал. 3 от ППЗОП участниците в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с 

изискванията, посочени в чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.  

Офертата включва: 

5.2.1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Приложение №3. 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, когато е приложимо - Приложение № 4.  

5.2.2. Ценово предложение – изготвя се по приложения образец - Приложение №5. 

Ценовото предложение съдържа обща цена за извършване на услугата. Предлаганата 

цена да е крайна в български лева без включен ДДС, и следва да включва всички разходи 

по изпълнение на поръчката. Предлаганата цена е окончателна и запазва размера си до 

приключване на договора.   

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят поставя 

изискване за правоспособност за упражняване на професионална дейност. Участниците в 

настоящата обществена поръчка следва да притежават валидно разрешително, издадено 

от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или 

оправомощено от него длъжностно лице, за извършване годишни технически прегледи, 

съгласно изискванията на Наредба №Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за 

проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

За доказване на изискването по т. 14, участникът попълва част IV, раздел А: 

Годност, т. 2 от ЕЕДОП. 
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Икономическо и финансово състояние:  Възложителя не поставя изисквания за 

икономическо и финансово състояние на участника. 

  

Технически и професионални способности: Възложителя поставя изисквания за 

технически и професионални способности на участника: 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ за технически и професионални способности 

Участниците следва да разполагат с минимум 1/един/ обект - ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ за 

извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, 

в който ще бъдат извършвани технически прегледи на моторните превозни средства 

стопанисване от ТП „ДГС Кирково“, сервизния пункт следва да бъде на територията на 

община Кирково. 

За доказване на изискването по т. 16, участникът представя:  

Списък - декларация на сервизните бази за изпълнение на поръчката, с посочване на 

точен адрес на ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ – попълва се част IV, раздел В „Технически и 

професионални способности”, т. 9 от ЕЕДОП 

  

 
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)22.06.2020г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)22.08.2020г.                     Час: (чч:мм) 17:00 

 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 23.06.2020г., 11:00 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: административната сграда на ТП ДГС „Кирково” в с. 

Чакаларово, ул. Девети септември №56, община Кирково 
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 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: [……] 

   

 
 Друга информация (когато е приложимо): На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП ще 

бъде удължен срока за получаване на офертите с най-малко три дни, когато в 

първоначално определения срок 22.06.2020г. са получени по-малко от три оферти. 

 
Електронен достъп до документи: http://ucdp-
smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4666  

  
  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 09.06.2020г. 

 

 Възложител                 /п*/ 

 Трите имена: (Подпис и печат) инж. Митко Бисеров Манев 

Длъжност: Директор на ТП ДГС „Кирково” 
 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 

 

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4666
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4666

