
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Аграрен университет-Пловдив, бул. "Менделеев" №12, За: Венелин Цеков, България 4000, 

Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsrkov@abv.bg, Факс: 032 654396 

Място/места за контакт: гр. София, ул. "Витошко лале" №16 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.au-plovdiv.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.au-plovdiv.bg. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

За нуждите на Аграрен университет - Пловдив следва да се извърши почистване от 

отпадъци, храсти, диви дървета и саморасляци на опитно поле, разположено в южната 

част на двора на Университета – гр. Пловдив, в близост до бул. Менделеев №12. 

Предложението на участниците следва да включва и транспортиране на отпадъците и на 

излишната земна маса на определените за това депа. Участниците следва да представят 

крайна цена за изпълнение на поръчката. Посочената от участниците цена е твърда и не 

подлежи на промяна по време на изпълнение на договора. Пълнатадокументация на 

поръчката е качена на интернет страницата на DW - http://www.au-plovdiv.bg 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

90600000 

Описание: 
Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Количеството е посочено в техническа спецификация, част от одобрената документация. 

Максималната стойност за изпълнение на транспортната услуга не може да надвишава 

60000 лева без ДСС 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

60000 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

гр. Пловдив 

 

NUTS: 
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BG421 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Всяка оферта трябва да съдържа следната информация: 1. Списък на документите 

съдържащи се в офертата – Образец № 1; 2. Административни сведения – представяне на 

участника – Образец № 2: Посочва се ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При 

участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан 

от лицата в обединението, в които се посочва представляващия. 3. Декларация по чл. 47, 

ал. 9 от ЗОП - Образец № 3; 4. Доказателства за техническите възможности и 

квалификация – Образец № 4: При участие обединения, които не са юридически лица, 

критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към 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 и участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението. 5. 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец № 5; 6. Декларация за съгласие за 

участие като подизпълнител - Образец № 6; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – 

Образец № 7; 8. Техническо предложение - Образец № 8; 9. Ценово предложение - 

Образец № 9; 10.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП - Образец № 10; 11. Проект на 

договор /подписан и подпечатан на всяка страница, без посочване на цена/ - Образец № 

11. 12. Други документи изисквани от Възложителя за доказване на техническите 

възможности на участника, както и документи допълнително представени от участника о 

негова преценка. ПЪЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УСЛОВИЯТА НА 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА СА ПОДРОБНО ПОСОЧЕНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

ПУБЛИКУВАНА НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА - 

http://www.au-plovdiv.bg 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Показатели за оценка: 1. Техническа оценка - 50% тежест; 2. Предлагана цена - 50% 

тежест; Техническа оценка (T) – коефициент на тежест на техническата оценка – 50 т. 

Показател Т – „Организация за изпълнение на поръчката”, с максимален брой точки – 50 

т. Изчислява се по следната формула: Т = TN х 50, където: TNmax ТN – табличният 

средноаритметичен резултат от оценките на членовете на комисията за оценяваната 

оферта, определени по долната таблица TNmax – максималната стойност сред получените 

средонаритеметични оценки, за получаването му е необходимо първо да бъдат получeни 

всички таблични оценки от всички членове на комисията Финансова оценка (Ф) се 

определя въз основа на ценовата оферта на участника Максимален брой точки – 50 т. 



Оценката на предложената от участника цена се формира по следната формула: 

Минимална предложена цена Ф = ______________________________ х 50 Цената, 

предложена от участника ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) Общата 

оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка. Общата оценка се изчислява по формулата: КО = Тi + Фi , където: КОi – общата 

оценка на i-тата оферта, Тi – техническата оценка на i-тата оферта, Фi – финансовата 

оценка на i-тата оферта. Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка. 

Подробно Методиката за оценка е развита и приложена в документацията, публикувана 

на интернет адреса на профила на купувача на НИМ - http://www.historymuseum.org 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

17/02/2015 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 

от него представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, и по 

възможност факс и адрес на електронна поща, както и предмета на публичната покана, за 

която подава оферта. След изтичане на срока за подаване на оферти, постъпилите оферти 

се разглеждат, оценяват и класират от комисия, назначена от Възложителя, като за 

изпълнител на договора се определя участникът, чиято оферта отговоря на така 

определените изисквания и предложил икономически най-изгодната оферта по показатели 

посочени в спецификацията, публикувана в профила на купувача - http://www.au-

plovdiv.bg. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор, образеца 

на който е публикуван в одобрената документаци, качена в профила на купувача. При 

сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от 

компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от 

ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

17/02/2015 

 


