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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: [ 02 / 0652  от 18.03.2019г.] 

  

 Възложител: „Водоснабдяване и Канализационни услуги“ ЕООД гр.Пазарджик 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 05729  ] 

Адрес: [ гр.Пазарджик ул.”Втори януари” № 6……] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж.Димитър Мишев] 

Телефон: [0888515530 

E-mail: office@vikpz.com 

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„Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, 

трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък –  фракция   0-31.5мм и несортирана 

баластра, с транспорт на Изпълнителя,  за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД 

гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база 

„Септември II-ри подем” – р-н Септември”  

  

Кратко описание: [Техническата спецификация по артикули е подробно описана и 

публикувана  в профила на купувача  на интернет адрес на Възрожителя : 

www.vikpz.com. 

Нужните количества са прогнозни поради аварийния характер на работа на 

дружеството и са както следва: 

Складова база „Караман тепе „ р-н Пазарджик: 

Пясък: 2300 т.; трошен камък – фракция 0-63 мм: 1300т.;  трошен камък –  

фракция   0-31.5мм: 1100т.;  несортирана баластра: 200т. 

 

Складова база „Септември II-ри подем” – р-н Септември : 
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Пясък: 700 т.;  трошен камък – фракция 0-63 мм: 600т.;    трошен камък –  

фракция  0-31,5 мм: 400т.; несортирана баластра: 100т. 

. 

Общо за дружеството 

Пясък: 3000т.;  трошен камък – фракция 0-63:1900т.;   трошен камък –  фракция        

0-31.5мм: 1500т.;  несортирана баластра: 400т. 

Заявката  ще се изпълнява с транспорт на изпълнителя, като видовете и 

количествата на всяка доставка ще се уточняват с текущи заявки  на възложителя. Начин 

на образуване на цената: в лева без ДДС, с включен транспорт, франко складовите бази 

на Възложетеля Количествата по всяка доставка ще се определят според текущите 

нужди  с писмени заявки на Възложителя през срока на действие на договора.  

Прогнозната стойност за целия обем на поръчката е до 70000 (седемдесет хиляди 

лева) без ДДС. 

Срок на доставка след заявка – съгласно предложението  на участника 

 Всеки Участник може да участва в процедурата само за изпълнение на целия 

обем от предмета на поръчката.Всеки участник в процедурата има право да представи 

само една оферта.Не се приемат варианти.  

  

Място на извършване: [територията на „В и К Услуги“ ЕООД гр.Пазарджик] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [до 70000  ] 

  

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

 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: [ 

1.За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП 

  2.   Участниците в процедурата не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим или пък свързани с тях лица по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона 

за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 3. За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП – свързани 

лица не могат да са самостоятелни участници в една и съща процедура. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не се изисква……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [не се изисква……] 

  

Технически и професионални способности: 

Участникът да притежава Сертификат за съответствие на производствения 

контрол за строителния продукт  съгласно  НСИСОССП или еквивалентен и 
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стандартите, на които изделията отговарят; 

Документи за доказване: Участникът в обществената поръчка трябва да представи 

копие на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, 

удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или 

стандарти - заверено копие при подписване на Договора; 

 

 Към техническото предложение се прилагат: 

- Документ /декларация/, удостоверяващ, че участникът има възможност да 

достави необходимите количества инертен материал; 

-. Документ (декларация свободен текст), доказващ възможността на участника да 

доставя стоките, предмет на поръчката, със собствени или наети транспортни средства, 

франко складовите бази на Възложителя; 

 

Забележка: При посочване на определен сертификат, модел, марка, изискване или 

друго подобно в настоящата спецификация, както и навсякъде другаде от 

документацията за настоящата процедура, следва да се има в предвид, че е 

допустимо предлагането на еквивалент. 
. 

  

 
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: [Тежест: [  ] 

 Име: [ ]      Тежест: [  ] 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [28.03.2019]                      Час: (чч:мм) [17:00…] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [30.05.2019г]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08.04.2019г]                    Час: (чч:мм) [14:00] 
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Място на отваряне на офертите: [гр. Пазарджик, ул.Втори януари № 6 4-ти етаж от 

14:00часа.  

Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения е публично. При 

тези действия могат да присъстват представители на участниците. 

 

  

 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): [……] 

 Приложения към обявата: 

1. Технически спецификации и изисквания 

2. Изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата. Разглеждане на 

офертите. Сключване на договор. 

3. Образци на документи за подготовка на офертата 

4. Проект на договор. 

 

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.03.2019г] 

 

 Възложител: ЗЗЛД 
Трите имена: (Подпис и печат) [(инж.Атанас Узунов…] 

Длъжност: [Управител] 

 


