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: 3РД – 309/06.03.2019 г.
Възложител: Сухопътни войски – военно формирование 22450
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2953
Адрес: бул. Ген. Тотлебен № 34, 1606 София
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Валери Василев
Телефон: 02 9223408
E-mail: dop_sv@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] 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: „Комунално битови услуги /наем на химически тоалетни/”
Кратко описание: Осигуряване на комунално битово обслужване при полеви условия на
участници в тактически учения чрез, доставка, инсталиране, техническа поддръжка и
обслужване на химически тоалетни.

Място на извършване: Учебен полигон „Корен”, находящ се в с. Корен, област Хасково.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 10 000,00 лв.
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. За участниците не следва да са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП.
2. За участниците не следва да са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП.
3. За участниците не следва да са налице забраните за участие в процедури по обществени
поръчки, съгласно Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Икономическо и финансово състояние:
Технически и професионални способности:
1. Кандидата или участника следва да има внедрени системи за:
- управление на качеството по IS0 9001:2015 /9001:2008/;
- управление и опазване на околната среда по IS0 14001:2005;
- управление на здравето и безопасността при работа по BS ONSAS 18001:2007,
или еквивалентни.
Документи с който се доказват:
Копие заверено с гриф ”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.
2. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една услуга с предмет
идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Представя се списък по чл.64, ал.1. т. 2 от ЗОП с изпълнени услуги, с предмет
идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
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
[x] Най-ниска цена
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]

Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 14.03.2019 г.

Час: 17:30

Срок на валидност на офертите:
Дата: 13.04.2019 г.

Час: 17:30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 15.03.2019 г.

Час: 10:00

Място на отваряне на офертите: бул. Ген. Тотлебен № 34, 1606 София
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):
Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в
поръчката да присъстват на заседанието на комисията при отваряне на офертите, следва
до 12:00 часа на 14.03.2019 г. да представите на факс 02 92 23413 или на e-mail:
dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и
фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената
поръчка, на която желаете да присъствате.
Дата на настоящата обява: 06.03.2019 г.
Възложител:
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ

3

