
1 
 

 
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:  ОПИ-30 от 17.03.2017 г. 

  

 Възложител: Софийска градска прокуратура 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 2538 

Адрес: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Борислава Изполджийска 

Телефон: 02/9219 225 

E-mail: sgp@prb.bg 

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: ,,ДОСТАВКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО 

СЛЕДВА: 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ КАСИ“ 

  

Кратко описание: Доставка на офис оборудване за нуждите на Софийска градска прокуратура 

  

Място на извършване: Обекти на възложителя на територията на град София: 

Бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, ет. 2 

Бул. „Монтевидео“ № 21 

Пл. „Света София“ № 1, ет. 4 

 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 32000/тридесет и две хиляди/ лева 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 
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Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Софийска градска прокуратура“ 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 29 600 лв. 

 

 

Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: „Доставка на метални каси за нуждите на Софийска градска прокуратура“ 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 400 лв. 

 

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. В настоящата да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т.7 от Закона за 

обществените поръчки 

2.Да не са налице липса на обстоятелствата по чл. 54, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки 

се подписва от лицата, които представляват участника.  
3. За доказване липсата на основанията за отстраняване, при подписването на договора участникът, 

определен за изпълнител, представя документи, издадени от компетентните държавни органи: 

а) Валидни свидетелства за съдимост на лицата, които представляват участника. 

б)  Удостоверения от общината по седалище на участника, издадено до един месец преди 

датата на сключване на договора, за това, че участникът няма задължения към съответната община.  

Документите се представят и за подизпълнителите, третите лица и обединения, ако има такива.  
 4. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя документи, 

издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя 

изисквания 

  

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания 

  

Технически и професионални способности: [……] 

  

 
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: 
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      [] 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: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.03.2017г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24.06.2017г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [28.03.2017г. 13:30 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [в сградата на съдебната палата, ет. 2, зала 75] 

  

 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):  

1. Документи, свързани с участие в поръчката. Документите, свързани с участието в поръчката, се 

представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

Възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 1.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

1.3. Наименованието на поръчката, включително и обособени позиции, за която се подават 

документите. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията на възложителя. При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП 

се отбелязват подател на офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на 

офертата, когато е приложимо. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 

подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от 

списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. Офертите се изготвят на български език. До 

изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да 

оттегли офертата си. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва 

в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 

самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по §1, т. 45 от ДР на 
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ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Участниците могат при 

спазване на чл. 65 от ЗОП да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на изискванията на възложителя, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 17.03.2017г. 
 

 Възложител 
Трите имена: Камелия Иванова Виденова 

Длъжност: съдебен администратор, определено за възложител длъжностно лице на основание чл. 

1, ал. 1 от ЗОП, със заповед № 571/20.02.2017 г. на административния ръководител на СГП 

 

Заличено съгл. 

чл. 2 ЗЗЛД 

 


