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Изх.№ 1243/09.10.2015 г.
Офис с. Старо Оряхово

ДО УПРАВИТЕЛЯ
НА „АГРОНОМ” ЕООД
ГР.ПРОВАДИЯ, ОБЛ.ВАРНА
УЛ.”СВ.СВ.КИРИЛ МЕТОДИЙ” №39
КОПИЕ:
ДО АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ГР.СОФИЯ, УЛ.“ЛЕГЕ“ №4

ПОКАНА
ОТ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА“
ПРИ СИДП ДП ШУМЕН
ОФИС С.СТАРО ОРЯХОВО, ОБЛ.ВАРНА, УЛ.“ДУНАВ № №8

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с разпоредбите на чл.90, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и
Решение №228/09.10.2015г. на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен със
Заповед №404/16.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба и
Заповед №
288/02.12.2014г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен
Ви отправяме настоящата покана , при наличие на интерес от Ваша страна, да
участвате в ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: “ Доставка, осъществена чрез покупка на изкуствени
торове – амониев нитрат , в разфасовка торби от 50 кг , с прогнозно количество от 20
тона за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2015 година.”, със следната техническа
спецификация и изисквания за изпълнение на поръчката:
Количество – до 20 /двадесет/ тона
Срок на изпълнение – до седем календарни дни, след заявка от Възложителя
Разфасофка- в торби, нето 50 /петдесет/ кг
Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на
поръчката: Стоките , предмет на поръчката се доставят заедно с всички

документи, които ги съпътстват според вида й и относимите към нея
нормативни разпоредби , като например – указание/упътване за употреба,
технически паспорт /описание , гаранционна карта, декларация за съответствие,
сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н.
Стоките , предмет на поръчката се доставят от изпълнителя в състояние на
готовност за употреба.
График за изпълнение на поръчката- след подаване на заявка от възложителя , в
рамките на срока на договора.
1. 1.Доставка на стоките- в срока за изпълнение на всяка заявка в рамките на
действие на договора франко: Станция „Шерба“, с.Гроздьово, обл.Варна.
.
2.Документиране на извършената доставка- изготвяне и подписване на приемопредавателен протокол за извършена доставка.
3. Условия за плащане: Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път, по
посочена от изпълнителя банкова сметка в 20 /двадесет/ дневен срок след издаване на
данъчна фактура Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен приемопредавателен протокол за извършената доставка.
4.Изисквания към образуването на предложената цена- предлаганата цена се образува,
като се посочат отделните стоки, ед. цена без ДДС, количество и обща стойност без
ДДС. Всички цени са в лева без ДДС
В крайната цена за доставка, следва да са включени всички разходи за опаковка,
такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, франко посочения
административен адрес.
5. Пределна обща стойност на поръчката в размер на 20000.00 лева без ДДС.
РЕКЛАМАЦИИ
При установяване в последствие на влошени качества и негодност на стоката
доставена от Изпълнителя, Възложителят си запазва правото да изисква подмяна на
същата, в съответствие с условията и изискванията в документацията, подписания
договор и техническата спецификация.
Изпълнителят е длъжен да подмени за своя сметка стоката, която трябва да е със
същите или с по-високи параметри, качество и да е в срока на годност, при условията и
сроковете на договора.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1.Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е “Най – ниска
предложена цена”.
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДОГОВОРА
1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в
процедурата в размер на 1 % от прогнозната стойност без ДДС , а именно: 200.00
лева
2. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция в оригинал или
копие от документа за внесена гаранция под формата на парична, преведена по
банковата сметка на ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен
IBAN:BG15 CECB 9790 10E8 4857 00, BIC: CECBBGSF, при банка: „ЦКБ”АД, клон гр.
Варна .

3. В случай, че се представя гаранция за участие под формата на банкова гаранция, тя
следва да покрива срока на валидност на офертата на участника от 90 (деветдесет) дни
след датата, определена като краен срок за приемане на офертите за участие. В случай,
че гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата следва да съдържа
задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо
писмено искане на Възложителя със срок на валидност до изтичане на срока на
валидност на офертата на участника при наличие условията на чл. 61 от ЗОП.
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на
български език.
4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител
на сумата по гаранцията.
5. Участник, който не е приложил към оферта си гаранция за участие, се отстранява,
съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, след прилагане разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от
ЗОП и при съобразяване на чл. 24, ал. 4 от ППЗОП.
6. Гаранцията за участие в процедурата се задържа/усвоява по реда на чл. 61 от ЗОП и се
освобождава, съгласно изискванията на чл.62 и сл. от ЗОП , в случай, че участникът не е
определен за изпълнител на поръчката

7. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция,
изрично се посочва предмета или номера на поръчката, за която се представя
гаранцията.
8. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора
за обществена поръчка в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
9. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за
изпълнител на поръчката при подписване на договора. Условието на т. 4 се прилага
съответно и за представяне на гаранция за изпълнение на договора.
10. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са
определени в проекта на договор.
11. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за
участие, съответно за изпълнение.
12. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в
оригинал или парична сума (платежно нареждане в оригинал). Ако гаранцията за
изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по
сметката на ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен IBAN:BG15
CECB 9790 10E8 4857 00, BIC: CECBBGSF, при банка: „ЦКБ”АД, клон гр. Варна ,
като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай, че гаранцията за
изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата да е с валидност
съгласно условията на възложителя за освобождаването и, както и следва да съдържа
задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо
писмено искане на Възложителя съдържащо изявление за договорно основание за
усвояване на гаранцията за изпълнение. Банковите гаранции, издадени от
чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща
автентичността на съобщението, в превод на български език.
13. Паричната гаранция се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не порано от 30 дни след изтичане срока на договора.
Срокът на банковата гаранция започва да тече от датата на подписване на договора и е
в сила най-малко 30 дни, изчислявани при индикативен срок за изпълнение на
договора, освен, ако Възложителят е усвоил същата преди приключване на договора, по
причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в

съответствие с определеното в него. Гаранцията трябва да бъде безусловна,
неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от
претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката
гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от Възложителят, в
случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в
съответствие с определеното в него.
14. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за участие и гаранцията за
изпълнение са за сметка на участника, респективно изпълнителя. Изпълнителят следва
да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че
размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в
настоящата процедура.
15. Когато Възложителят освобождава гаранциите, той не дължи лихви за периода, през който
сумите законно са престояли при него.

Всички условия за изпълнение на поръчката са конкретизирани в проектодоговора, с изключение на цената на изпълнение, която по взаимно съгласие и в
рамките на одобрения финансов ресурс, подлежи на договаряне в настоящата
процедура.
При провеждане на процедурата, следва да представите долоизброните документи,
образци на които може да изтеглите от Профила на купувача на ТП ДЛС Шерба , на
адрес: http://dlssherba.dpshumen.bg/:
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата се изготвя по приложените образци. Общият плик трябва да съдържа
следното:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал,
по Образец № 1).
В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на
участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат.
2. Представяне на участника(оригинал, по Образец № 2)
3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ((оригинал, Образец 3).
4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за
липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 4).
5. Декларация за липса на 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 (оригинал, по Образец №
5).
6. Декларация по 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 (оригинал, по Образец № 6) ако е относимо!.
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, по Образец №
7)(когато участникът ще ползва подизпълнител)
8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника
в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право
на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал.
9. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че
участникът е обединение на физически и/или юридически лица) - заверено от участника
копие
При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице,
което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя
нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в

обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и
подпише документите, общи за обединението.
10. Документ за внесена гаранция за участие- копие, заверено от участника с надпис „Вярно
с оригинала”, подпис и печат – когато е избрана гаранция за участие във формата на парична
сума, респ. оригинал на банкова гаранция за участие;

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта
на договора (Образец № 9).
12.Техническото предложение на участника, включващо и срок за изпълнение, и
ако е приложимо – декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Техническото предложение
следва да бъде изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно
приложения образец (Приложение № 1).
13.Ценово предложение на участника, изготвено и с попълнени всички
изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец (Приложение № 2).
Офертата, следва да представите в срок до 16.00 часа на 21.10.2015 г. в
деловодството на ТП ДЛС Шерба, находящо се на административен адрес: офис
с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8.
Договарянето ще се проведе на 22.10.2015г. от 14.00 часа в административната
сграда на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8.
Договарянето ще се проведе по реда на чл.92а от Закона за обществените поръчки.
Дата на изпращане на настоящата покана: 09.10.2015 г.

ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат
/инж. Р.Радев /
Упълномощен да проведе процедурата със
Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба

