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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 2899

Поделение: Военноморски сили

Изходящ номер: _2484________ от дата 13/05/2014

Коментар на възложителя:
Възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4 т. 2 по реда на 
част втора , глава осма "а" от ЗОП с предмет "Извозване на смет" 
- извозване на битови отпадъци от военните формирования на ВМС и 
разделно събрани отпадъци от военни формирования на ВМС от 
Бургаския гарнизон. 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Военноморски сили

Адрес
ул."Преслав"№ 16

Град Пощенски код Страна
Варна 9000 България

Място/места за контакт Телефон
Варна ул."Преслав"№ 16 052 552471

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Лиляна Лечева

E-mail Факс
adop3@mbox.contact.bg 052 603259

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.navy.mod.bg/bg/?page_id=272 Varna 9000 "Preslaw" 16

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.navy.mod.bg/?page_id=272

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
1. Командването на Военноморските сили отправя настоящата покана 
за участие в процедура за избор на изпълнител  на услугата  
"Извозване на смет" - извозване на битови отпадъци от военните 
формирования  на ВМС и разделно събрани отпадъци (хартия, 
пластмаса и стъкло)  от военни формирования  от Бургаския 
гарнизон (съгласно Приложение № 1 и № 1а), по заявка дадена от 
военните формирования, със сключване на договор, със срок на 
изпълнение - две години от датата на сключването на договора.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90513100
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
2. Военните формирования, от които следва да бъде извозени 
отпадъците, видовете отпадъци и броя на контейнерите са посочени 
в  Приложения №1 и № 1а.
3. Извозването на сметта ще става по заявка, дадена от военните 
формирования. 

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване

Съгласно Приложения № 1 и № 1а. код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
4.  Изисквания към участниците:
4.1.Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 на ЗОП;
4.2. Да отговарят на изискванията на чл. 327б, ал 1 и 2 на ЗОВС;
4.3. Да притежават  лиценз (разрешение) за извършване на 
дейността по  събиране и извозване на битови отпадъци, а за 
разделно събраните отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло да 
притежават лиценз (разрешение) за извършвне на дейността по 
разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ);
4.4.Да притежават необходимата специализирана техника за 
изпълнение на услугата;
4.5. Да извършват дейността по събиране и извозване на двата 
вида отпадъци  със собствени контейнери тип "Бобър" 1,1 куб.м.;
4.6.Да не са дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или лице, което е свързано с 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, съгласно чл. 3 т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС).
5. Офертата да съдържа следните документи:
5.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;
5.2. Копие от документа за регистрация и копие на единен 
идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър за юридическо лице или едноличен търговец; 
5.3. Административни данни, съгласно чл. 101 в от ЗОП  
(Приложение № 2);
5.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1, 2 и 5 от ЗОП (Приложение № 3);
5.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 
1 и 2 от ЗОВС (Приложение № 4);
5.6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3 т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРС (Приложение № 5);
5.7. Декларация за притежание на необходимата специализирана 
техника за изпълнение на услугата;
5.8. Декларация за притежание на съдове за събиране на битови 
отпадъци и за разделно събираните отпадъци (хартия, пластмаса и 
стъкло) тип "Бобър" 1,1 куб. м.;
5.9.Декларация за срока на валидност на предложението - за срока 
на договора;
5.10. Копие на разрешение за извършване на дейността по събиране 
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и извозване на битови отпадъци, а за разделно събраните отпадъци 
от МОСВ;   
5.11. Ценово предложение за извозване на 1 (един) брой контейнер 
тип "Бобър" 1,1 куб.м. за всяко от посочените военни 
формирования. Ценовото предложение да бъде с включен ДДС.    
6. Офертите да се представят в писмен вид, на български език в 
запечатан непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени 
наименование на лицето което прави предложението, адрес, 
телефон, факс, е - мейл и наименование на обществената поръчка. 
7. Всеки участник може да подаде ценово предложение за  
извозване на отпадъците от отделни военни формирования или за 
цялата обществена поръчка. 
8. Кандидатите за участие в обществената поръчка се приканват да 
попълнят и подпишат Пакт за почтеност(Прилoжение № 6). 
Неподписването му няма да води до отстраняване от процедурата за 
избор на изпълнител.
9. Възложителят сключва писмен договор с определения за 
изпълнител на обществената поръчка (Приложение № 7).  При 
сключване на договора, определения за изпълнител да представи 
документ издаден от компетентен орган за удостоверяване на 
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 (свидетелство за 
съдимост) и списък на лицата (трите имена, националност, № на 
личната карта, дата и място на издаване, валидност на разрешение 
за класифицирана информация (ако има такова), както и марката, 
типа и регистрационния номер на транспортните средства, които се 
предвижда да посещават военните формирования в процеса на 
изпълнение на поръчката за целия срок на договора за осигуряване 
на пропускателния режим (Приложение № 8). Договор за изпълнение 
на поръчката ще се подпише след увърждаване от компетентните 
органи на горепосочения списък. 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 29/05/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

10. Плащането ще се извършва по банков път от финансовите служби 
на съответните военни формирования, в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни след извършване на услугата и представяне  на 
фактури оформени съгласно действащото законодателство и 
приложени към тях   протоколи или товарителници, отразяващи броя 
на извършените извозвания на сметта. 
11. Кандидатите, желаещи да участват в обществената поръчка да 
представят своите оферти в запечатан непрозрачен плик на адрес: 
гр.Варна 9000 ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400.  
Работно време на службата - от 10:00 - 12:00 часа и от 14:00 - 
16:00 часа. Офертите да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен 
плик с надпис: За обществена поръчка  "Извозване на смет". Всеки 
лист от офертата е необходимо да бъде подписан и подпечатан . 
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Върху плика да бъде посочен адрес за кореспонденция, телефон и 
по възможност факс и електронен адрес.  При приемането на 
офертата върху плика ще се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването, като посочените данни ще се запишат във 
входящ регистър. 
12. На разглеждане и оценка подлежат само оферти, подадени в 
посочения срок. 
13. Образци на Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8,  както и 
Публичната  покана са публикувани на посочения в Раздел I на 
поканата Интернет адрес  на ВМС. 

               КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

               ВИЦЕАДМИРАЛ                     РУМЕН НИКОЛОВ
                                    ____.____.2014 г.    

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 29/05/2014 дд/мм/гггг

УНП: a5631591-d8a0-45c8-90a6-8a73d5c6ec4a 4


