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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: [ 92-00-………/30.11.2016 г. ] 

  

 
Възложител: [ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСК НАДЗОР] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00808  ] 

Адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров № 52А 

Лице за контакт Вяра Хранова 

Телефон: 0882631490 

E-mail: Vyara.Hranova@damtn.government.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: “Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции 

Обособена позиция 1 с предмет „Изработка, доставка и монтаж на офис мебели за обособяване 

на фронт офис“ 

Обособена позиция 2 с предмет „Доставка и монтаж на офис мебели“ 

  

Кратко описание: по обособена позиция 1 - изработване, доставка и монтаж на офис мебели за 

обособяване на фронт офис по проект на Възложителя, подробно описани по вид, количество и 

технически характеристики в документацията. 

По обособена позиция 2 - доставка и монтаж (при необходимост) на офис мебели за обособяване 

на работни места за служителите на Възложителя, подробно описани по вид, количество и 

технически характеристики в документацията.  

Изпълнението включва доставката и разтоварването до работното помещение и монтаж в 

съответното работно помещение.  

  

Място на извършване: Място на изпълнение на поръчката е  територията на Република 

България –в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А и регионалните звена в страната, изброени 

в документацията. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 лв. без ДДС. Посочената 

прогнозна стойност е максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за 

изпълнение на поръчката. 

  

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

Номер на обособената позиция: [1] 

Наименование: „Изработка, доставка и монтаж на офис мебели за обособяване на фронт офис“ 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 10 000 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: [2] 

Наименование: „Доставка и монтаж на офис мебели“ 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 60 000 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: Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което има 

право да изпълнява дейност, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може 

самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен.  

Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено дружество регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим и свързаните с него лица, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, 

не може да подава самостоятелно оферта.  

В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение.  

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка. 

Участниците в процедурата могат да ползват подизпълнители, като посочат това обстоятелство в 

офертата и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В 

този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. 

Не може да бъде участник в обществената поръчка лице, за което е налице някое от 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не поставя 

изисквания относно притежавана от участниците годност за упражняване на професионална 

дейност.] 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изискване към 

икономическото и финансово състояние на участника. 

Технически и професионални способности: Участникът да има успешно изпълнени през 

последните три години, считано до датата посочена като краен срок за получаване на оферти, 

най-малко два договора, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената 

поръчка по съответната обособена позиция. 

 

 

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 
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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: [   ] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08.12.2016 г.]                      Час: (чч:мм) [17:30 ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

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

Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца от датата, посочена в обявата като краен срок 

за получаване на оферти  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [9.12.2016 г.] 

 Час на отваряне 10:00 ч. 

Място на отваряне на офертите: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А 

  

 

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 изисква гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без 
ДДС. 
Изпълнението на дейностите по всяка от обособените позиции е до 20.12.2016 г. 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 30.11.2016 г. 

 

Възложител 
Трите имена: Александър Димитров Манолев 

Длъжност: Председател на ДАМТН 

 


