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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: 317  

  

 
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=4650 

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

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. 

изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и 

др.) за нуждите на ТП ДГС - Алабак”. 

  

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

определен изпълнител да извърши изораване, дисковане, брануване, почистване и торене на 

дивечовите ниви, с площ 120 дка. в отдели на територии на ТП ДГС „АЛАБАК”  съгласно 

утвърдена спецификация. 

  

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

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 5751 лева без ДДС. 

  

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

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4650
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4650
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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.: посочени са в документацията към настоящата обява. 

 
Изисквания за личното състояние: Изисквания за личното състояние: За участниците в 

настоящата обществена поръчка следва да не са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, 
т,1-5 и т.7 от ЗОП. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще 
отстрани участник, за когото са налице следните обстоятелствата: 

1.1. е осъден с влязла 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, чл.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.1.1 в друга държава членка или трета страна; 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162 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 страната, в която 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 налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП основанията по т.1.1, 1.2 и 1.6 се отнасят за лицата, които 
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

1.7. 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, не могат пряко или 
косвено да участват в  настоящата процедура, включително  и чрез  гражданско дружество/  
консорциум,   в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя такива 

изисквания. 
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Икономическо и финансово състояние: [Не се поставят] Възложителят не поставя такива изисквания. 

  

Технически и професионални способности:  

Изпълнителят трябва да разполага с 1бр. трактор с прикачена инвентарна техника- плуг и брана 

и сеялка. 

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)  12.06.2020г.                      Час: (чч:мм) 12.00 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)  15.06.2020г.  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: [……] 

 

 

Друга информация (когато е приложимо):  Комисията, назначена за разглеждане получените оферти и 
класиране на участниците, отваря офертите на 15.06.2020 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. 
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Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 05.06.2020г. 

 

 

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

Длъжност: ИД Директор 

 


