
 
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:  10-05-1-3/23.01.2017 г. 

  
 

Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 
Поделение (когато е приложимо): Клон - Териториално поделение Пристанище Русе 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01158 

Адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж. Пенчо Петков–зам. директор на Клон –ТП 
Пристанище Русе на ДППИ 
Телефон: 082 821894 
E-mail: p.petkov@bgports.bg. 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] 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 
[] Доставки 
[X] Услуги 
 
Предмет на поръчката: „Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-
териториално поделение Пристанище Русе и  СП Дирекция „Ръководство на корабния трафик-река 
Дунав“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

Кратко описание: Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-
териториално поделение Пристанище Русе и  СПД „РКТ-река Дунав“ на ДП „Пристанищна 
инфраструктура“, включително и доставка на необходимите за това консумативи, за срок от 
една година (12 месеца). Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, 
почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема 
посочени по-долу. Видовете дейности и количества са подробно описани в Техническата 
спецификация на Възложителя  (Приложение №1), приложена към настоящите указания.  
Място на извършване: 1. Клон-териториално поделение Пристанище Русе, сграда, находяща 
се в гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх.Б, ет. 1 и ет. 2; 
2. Специализирано поделение Дирекция „РКТ – Дунав“, сграда, находяща се в гр. Русе, 
ул. „Пристанищна” № 20А 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 12  000 лв. 
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 
 
Номер на обособената позиция: Неприложимо 
  
Наименование: Неприложимо  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): Неприложимо 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
До участие в поръчката се допуска всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, имащо право да изпълнява дейността, 
предмет на поръчката, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на 
възложителя, в указанията и в настоящата обява. 
Изисквания за личното състояние:  
Не може да участва в поръчката, съответно възложителят ще отстрани от участие участник, когато: 
1. 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; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по 
т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
3. 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;  
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл . 44, ал. 5 от ЗОП; 
5. 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; 
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Основанията по т. 1, т. 2 и т. 6 се отнасят за лицата, които представляват участника. 
Горепосоченото се прилага и когато участникът в поръчката е обединение от физически и/ или 
юридически лица и за член от обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 
Изискванията на възложителя за липсата на горните обстоятелства се прилагат и спрямо 
подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда да ползва такива при изпълнение на поръчката, 
както и спрямо третите лица, на чиито капацитет участникът се е позовал.  
  
 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да е 
изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката - услуги с предмет 
почистване на сгради, като в тригодишен предходен период, считано от крайния срок за 
подаване на офертите назад, трябва да има изпълнен поне 1 (един) договор за почистване на 
сгради с идентичен или сходен предмет и обем, с настоящата поръчка на Възложителя. 
 
 

Икономическо и финансово състояние: Няма изисквания 
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Технически и професионални способности:  
1. Участникът следва да разполага с необходимата техника, оборудване и препарати за 

качественото извършване на услугите, предмет на поръчката - професионална техника, 
инвентар, препарати за почистване на сградите, помещенията и двора, необходими и за 
основните почиствания.  

2. За доказване притежаването на необходимата техника, оборудване и препарати, 
кандидатът представя Декларация по образец на Възложителя (Приложение № 9) на 
техническите средства за осигуряване на качеството, както и описание на видовете 
използвани препарати, използвани от кандидата за осигуряване на качеството, с прилагане на 
документи, доказващи собствеността или основанието за ползването/договори за лизинг, 
наем или други/ по време на изпълнение на поръчката.  

3. Участникът следва да извърши оглед на място, за да се запознае с обектите с оглед 
определяне на вида и обема от дейности, предвидени за изпълнение. 

4. Участникът трябва да разполага с персонал, който да изпълнява редовно поетите 
задължения.  

За изпълнение на поръчката по почистване да са предвидени поне 2 (двама) хигиенисти, 
работещи ежедневно в работните дни, при петдневна работна седмица. 

С оглед нормално започване на работния процес на служителите от 09.00 ч. до 17.30 ч., 
почистването следва да се извършва преди или след започване/приключване на работния 
процес. Помещения със специално предназначение се почистват само в присъствието на  
представител от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

За доказване участникът представя списък на персонала (свободна форма), който ще 
изпълнява поръчката. 

 
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) 

Критерият за оценка при избор на изпълнител на обществената поръчка е „най-ниска 
предложена цена”. На първо място се класира участник, получил най-много точки, като 
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максималният брой точки е 100. 
 

Предложенията се оценяват по следната формула: 
 

К = Най-ниска обща цена, предложена в офертите х 100  Обща цена, предложена от участника 
 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения 
по-горе ред. 
 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 30.01.2017г. Час: 17:30ч. 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 30.01.2017 г.         Час: 17:30ч. 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 31.01.2017 г. 11:00ч. 

Място на отваряне на офертите: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх.Б, ет. 2 

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/ или програма, финансирана със средства от 
европейските фондове и програми:[]Да [Х] Не 

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/ггг) [23.01.2017 г.] 

Друга информация (когато е приложимо): 

Място на получаване на офертите е: гр. Русе ул. „ Пристанищна“ № 22 ет. 2 вх.Б ет. 2 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители. 

Представители на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и 
представяне на съответните пълномощни. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповестява тяхното съдържание. 

Възложител 
Трите имена: инж. Стоян Борисов Христов 
Длъжност: Директор на Клон - ТП Пристанище Русе 
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