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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: [  4 / 14.12.2016 ] 

  

 Възложител: [ТП Държавно ловно стопанство Шерба] 

Поделение ): [] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [  02711 ] 

Адрес: [офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж.Слави Златинов- главен инженер 
при ТП ДЛС Шерба] 

Телефон: [05141 2345] 

E-mail: [ dls.sherba@dpshumen.bg] 

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 хранителни продукти и напитки за 

осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен 

туризъм за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба за 2017 г”  
 

  

Кратко описание: „Доставка на хранителни продукти и напитки за осъществяване 

на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм за 

нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба за 2017г”  
 

  

Място на извършване: [Станция Шерба, с.Гроздьово, общ.Долни чифлик, обл.Варна] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [12000   ] 

  

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

Изисквания за личното състояние: [Да- да отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 

от ЗОП- чрез декларация – по образец;  Възложителят отстранява от процедурата 

участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици ] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не] 

  

Икономическо и финансово състояние: [не] 

  

Технически и професионални способности: [Участниците трябва да притежават валидно 

Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на складовото и/или 

хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, 

издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ] 

  

 
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: [Ценови показател]                                           Тежест: [  ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [21/12/2016г]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

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

оферти. ) []                      Час: (чч:мм) [……] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (22/12/2016г) [11:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, 

ул.“Дунав“ №8] 

  

 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): [……] 

 Офертата се изготвя по образеца приложен към обявата, който съдържа списък /по 

образец/  на представените документи; 

      1. Представяне на участника (по образец на Възложителя) 

       2. Документи и информация относно условията, на които следва да отговорят 

участниците: 

      3.Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. 

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, изготвя се по 

приложения образец към настоящата документация и се представя в оригинал.  

      4.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП. 

Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява 

участника, която се изготвя по приложения образец към настоящата документация и се 

представя в оригинал. 

     5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор за обществената 

поръчка.  

     6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. Изготвя се по приложения образец към 

настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции 

и се представя в оригинал.  

      7. 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 от участник  

      8. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се 

представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация, във връзка с обществената поръчка: 

     8.1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

     8.2. разпределението на отговорностите между членовете в обединението; 

     8.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

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

условията на Възложителя, на които следва да отговарят участниците (включително 

изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и 
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квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко 

от лицата включени в него, с изключение на съответната 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 изпълнението на дейностите, предвидени в договора за 

създаване на обединението. 

      Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или 

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

капацитета на трети лица.  

       Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от обществената поръчка. 

      Когато участник ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на 

трети лица, информационен лист и декларациите по чл.54 от ЗОП се представят за всеки 

от подизпълнителите и/или третите лица, а декларациите за съответствие с условията за 

участие – в зависимост от вида и дела на дейностите, които ще изпълняват.  

        9.Техническо предложение, за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие 

Техническата спецификация на Възложителя. 

        10. Ценово предложение /по образец/ съдържащо единичните цени без ДДС на 

стоките, съгласно приложената техническа спецификация,  с включени всички разходи 

по изпълнение на поръчката. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в 

несъответствие между единична и обща цена, се взема предвид единичната. При 

несъответствие между изписаната цифром и словом, за вярна се приема изписаната 

словом. 

        11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 ЗОП – Образец 10 

       12. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на складовото и/или 

хладилното помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, 

издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ 

(заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър 

печат на участника). 
 

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (14/12/2016) [……] 

 

 Възложител 
Трите имена: инж.Радослав Бойчев Радев (Подпис и печат) [….........…] 

Длъжност: [зам.директор на ТП ДЛС Шерба, оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г.                   

                                                       на директора на ТП ДЛС Шерба 
] 

 


