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ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
Гр.Генерал Тошево, ул.Трети Март № 42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90 

E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg 

Рег.индекс №РД-04-142/16.01.2016 г. 

 

До 

ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ 
ООД с ЕИК 124546400 седалище и адрес на 
управление в гр. Добрич 9300, ул. КАЛИАКРА 2 
ет.4, тел.: 058600113, факс: 058600114, Електронна 
поща: fsbdobrich@abv.bg; 
 
Боду ООД с ЕИК 130068321, регионален офис за 
област Добрич с адрес гр.Балчик, ул.Черно море 
34а, kirilov@bodusod.bg; 
 
 
СОД - АЛБЕНА ООД с ЕИК 124599520, с регионален 
офис за обл.Добрич в Гр.Балчик, ул."Черно 
Mope"N55, sodalb@abv.bg; 

 

ПОКАНА 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП при "СИДП" ДП Шумен, на нование чл. 18, 

ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5, чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

Решение № 2/16.01.2018г. за откриване на процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: Охрана със СОТ, 

Ви отправя настоящата покана за участие в договарянето, което ще се проведе от 

10.00 ч.на 18.01.2018 г. в Заседателната зала на стопанството, находяща се в 

административната  ни сграда на   адрес:   гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 

42. 

Изискванията  на  Възложителя  за  изпълнение  на поръчката са съгласно 

Техническата спецификация и Проекто-договора, приложени към настоящата покана.  

Цената, условията   и   начин   на   плащане ще са съгласно   постигнатите 

договорености с всеки един участник в прякото договаряне; 

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- 

ИЗГОДНАТА ОФЕРТА”, съгласно чл. 70 от ЗОП, по критерий за възлагане „НАЙ-
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НИСКА ЦЕНА“, която ще бъде договорена по време на преговорите. 

Срок на валидност на офертата – Офертата следва да бъде валидна не по – малко от 

30 календарни дни, считано  от датата на извършване на договарянето. 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

1.Лично състояние на участниците: 

1.1.На основание чл. 54 ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка участник, когато: 

- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 

307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

-е  осъден  с  влязла  в  сила  присъда,  освен  ако  е  реабилитиран,  за  

престъпление, аналогично на тези по предходната точка, в друга държава членка или трета 

страна; 

-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, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни 

или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 

за последната приключена финансова година; 

-е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 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; 

-е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна 

административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение 

на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл.  63,  ал.  1или 2, чл.  118, чл.  128, чл.  228,  ал.  3, чл.  

245 и чл.  301  -  305 от Кодекса  на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен;; 

-е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците 

следва да попълнят относимата част от Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), а по отношение на останалите основания за отстраняване 

приложените към настоящата покана декларации по образец. 

 

1.2. Други основания за отстраняване от участие: 

Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, възложителят ще 

отстрани от процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор; 

 

II.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 

 2.1.  Годност за упражняване на професионална дейност:  

На основание чл.60, ал.2 от ЗОП, Възложителят изисква  участникът да притежава 



 

лиценз за осъществяване на частна охранителна дейност. 

Преди  сключването  на  договора  за  възлагане  на  настоящата  обществена  

поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави 

актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се 

представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

 

2.2.Икономическо и финансово състояние: 

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 

Относимата част от Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) не се попълва. 

 

2.3.Технически и професионални способности:  

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на техническите и 

професионални способности на участниците. 

Относимата част от Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) не се попълва. 

 

III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: 

Участникът представя заявлението си за участие при явяване на договарянето, като 

в деня на договарянето същото се регистрира в деловодството на възложителя. В случай на 

представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с 

оригинала“ и подписани. Заявлението се представя на български език. 

 

Към всяко заявление следва да бъдат приложени: 

1.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №2; 

2. Декларация- образец №3; 

3. Техническо предложение - образец №4, а ако е необходимо и документ за 

упълномощаване, когато лицето, което подава офертата или участва в преговорите е 

упълномощен представител / представя се и конкретното пълномощно/; 

 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ 

Присъствието на представител на участника е задължително. 

Поредността на провеждане на преговорите с всеки един от участниците се 

определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на 

поканените участници.  

Комисията ще проведе преговори с всеки от участниците поотделно, като се 

придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на 

поръчката.  

Резултатите от преговорите ще бъдат отразени в протокол, който се подписва от 

комисията и от участника.  

Комисията няма да оповестява постигнатите договорености с участник пред 

останалите участници освен с негово изрично съгласие.  

  Комисията ще проведе преговорите с всеки от участниците по един и същ начин, 

включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи 

въпроси. 

Комисията ще приложи чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от 

участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-
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благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.Заявление за участие - образец №1 

2.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №2; 

3. Декларация- образец №3; 

4. Техническо предложение - образец №4 

5.Проект на договор за услугата, по клаузите на който ще се извърши договарянето; 

 

 

С уважение, п / печат/ 

инж. Йорданка Тончева чл.2 от ЗЗЛД 

Директор на ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП 
 


