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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: 1639/12.06.2020г. 

  

 Възложител: Южноцентрално държавно предприятие, ТП Държавно горско стопанство 

Смолян 

Поделение (когато е приложимо): ТП Държавно горско стопанство Смолян 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 2718 

Адрес: Смолян, бул. България № 83 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Христо Балабанов 

Телефон:  +359 887022020 

E-mail: dgssmolyan@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 превози средства стопанисвани от ЦУ на „ЮЦДП” и ТП ДГС „Смолян” 

за срок от 24 месеца”. 

  

Кратко описание: Предметът на обществена поръчка включва извършване на 

периодични и годишни технически прегледи на 39 (тридесет и девет) броя пътни 

превозни средства, стопанисвани от и ЦУ на ЮЦДП и ТП ДГС „Смолян”, посочени в 

техническата спецификация – Приложение №10 документацията за участие. 

 Периодичният 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., издадена от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, / Обн. ДВ. бр.104 от 27 

Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г. /. 
Място на извършване: Контролно - технически пункт за извършване на периодични 

прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, на територията на гр. Смолян. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 2000 лв. /две хиляди лева/, без ДДС. 
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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: 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 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: Участниците следва да 

притежават валидно разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на 

техническата изправност на ППС, включващо в обхвата си предмета на поръчката. 

            - За доказване на това обстоятелство, участниците следва да представят заверено копие 

на  валидно разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата 

изправност на ППС. 

  

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за икономическо 

и финансово състояние на участника. 

  

Технически и професионални способности: Участниците следва да разполагат с контролно - 

технически пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата 

изправност на ППС, на територията на гр. Смолян. 

               - За доказване на това обстоятелство, участниците следва да представят заверено копие 

на документ за собственост, договор за наем или друг документ, относно контролно - 

техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата 

изправност на ППС, с който участникът разполага. 

  

 
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  
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[] 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) 23.06.2020 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 часа 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) Крайният срок на валидност на офертите е 3 /три/ календарни месеца след 

датата, определена в обявлението като краен срок за получаване на офертите.                     

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 01.07.2020г.                         Час: (чч:мм) 09:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на адрес: 

гр. Смолян, бул. „България” № 83 административна сграда на ТП ДГС „Смолян”. 

  

 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 [X] 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 3 дни, когато в първоначално определения срок 

23.06.2020 г. са получени по малко от три оферти. 

  
 Електронен достъп до документите: http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4697 

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 12.06.2020г. 

 

 Възложител 
Трите имена: инж. Станко Тодоров Делиянчев (Подпис и печат) [……] 

Длъжност: Директор 

 


