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: [ 1 ]

Възложител: [Държавно предприятие Управление и стопанисване на язовири]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 5867
Адрес: ПК 1000, гр. София, бул.Княз Александър I № 12
Лице за контакт Веселин Василев, старши юрисконсулт):
Телефон: 00 29407035
E-mail: office@dpusia.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [Х] Да [] 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: Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите
на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири"
Кратко описание: Съгласно Закона за водите Държавно предприятие „Управление и
стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ) при Министерство на икономиката е със статут на държавно
предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и с основен предмет на дейност:
комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, като
предприятието може да осъществява и други дейности, които осигуряват и допълват основния
му предмет на дейност. Във връзка с осъществяването на основната си дейност ДПУСЯ следва
да бъде обезпечено с канцеларски материали. Подлежащите на доставка канцеларски материали
са подробно упоменати в Техническата спецификация.
Място на извършване: гр. София
Обща прогнозна стойност на поръчката 60 000 лв., без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
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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: 5.1. По отношение на участниците не трябва да са налице
обстоятелствата, предвидени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие във
възлагането участник, когато:
5.1.1. (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) е осъден с влязла в сила присъда, за:
а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс (тероризъм);
б) престъпление по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс (трафик на хора);
в) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс (против трудовите права на гражданите);
г) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс (против младежта);
д) престъпление по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс (против собствеността);
е) престъпление по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс (против стопанството);
ж) престъпление по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс (против финансовата, данъчната или
осигурителната системи);
з) престъпление по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс (подкуп);
и) престъпление по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс (участие в организирана престъпна
група);
й) престъпление по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (против околната среда).
5.1.2. (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на
тези по т. 4.1.1., в друга държава членка или трета страна;
5.1.3. (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични
задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани
с влязъл в сила акт на компетентен орган.
Основанието за отстраняване по т. 5.1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими
данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
5.1.4. (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5.1.5. (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
5.1.6. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) е установено с влязло в сила наказателно постановление или
съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл.
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
5.1.7. (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.
Основания за отстраняване - Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка, участник, за който са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Удостоверяване:
Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в
ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор
„не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното
обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.
Важно: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в
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който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато
участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
се отнасят и за това физическо лице. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се подписва от лицето, което
може самостоятелно да го представлява.
*Забележка: Когато лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само
от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
ЕЕДОП се представят и за всеки член на обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето
лице, съответно когато участникът е обединение или е декларирал, че ще използва
подизпълнители или капацитета на трети лица.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след
отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. Във всеки конкретен
случай възложителят съобразява разпоредбата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
Доказване:
При сключване на договора възложителят изисква от изпълнителя актуални документи съгласно
чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, при спазване на
разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.
Други основания за отстраняване:
Не се допуска участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен
при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Удостоверява се в ЕЕДОП
Доказва се при сключване на договора за обществена поръчка:
- за доказателство относно липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР се
прилага декларация – Образец № 5
6.2. Не се допуска участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Удостоверява се в ЕЕДОП
Доказва се при сключване на договора за обществена поръчка:
- за доказателство относно липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се прилага декларация –
Образец № 6.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: В настоящата обществена
поръчка не са предвидени изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност на участниците.
Икономическо и финансово състояние: Изискване: Участникът следва да е реализирал
минимален общ оборот, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Минимално ниво: минималният общ оборот да е общо за последните 3 (три) приключили
финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал
дейността си, не по-малко от 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС, изчислен на база
годишните обороти /нетните приходи от продажби/.
Удостоверяване:
Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
справка за общия оборот с годишни финансови отчети за предходните три приключили
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финансови години.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Справка за
общия оборот с годишни финансови отчети или съставни части, когато публикуването им се
изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен съобразно
декларираното в ЕЕДОП.
Технически и професионални способности: Изискване за опит в предоставяне на идентични
и/или сходни доставки:
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен на предмета на
поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под „изпълнени дейности“ се разбира такива, които независимо от датата на
сключване на договора, са приключили в горепосочения период.
Минимално ниво: Участникът да е изпълнил поне 1 (една) дейност, чийто предмет е идентичен
или сходен с предмета на поръчката.
Забележка: За „дейност, чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира:
„Изпълнена доставка на канцеларски материали“.
Забележка: Възложителят не поставя изискване за изпълнение на дейности с обем, идентичен
или сходен с този на поръчката.
Удостоверяване:
Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) списък
с доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на
стойностите, датите и получателите.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време
да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в Списъка.
Възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални
способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на
доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно
декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената доставка.

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: [ ]
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Срок за получаване на офертите:
Дата: 23.06.2020г.
Час: 17:30ч.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 60 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 24.06.2020г., 17:00ч.
Място на отваряне на офертите: Сградата на Държавно предприятие Управление и
стопанисване на язовири - гр. София, ул. „Любен Каравелов“ №12.

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): Възложителят е осигурил неограничен, пълен и
безплатен достъп до всички документи с относимо значение на следния електронен адрес:
https://dpusia.bg/competitions/529/

Дата на настоящата обява
Дата: 12.06.2020г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Цако Михайлов Бънчев Заличено на осн. чл. 4 от
Регл.(EC)2016/679

Длъжност: Изпълнителен директор на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на
язовири“
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