
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: [АД-12-10-2/04.01.2017 г.] 

  

Възложител: „Напоителни системи” ЕАД 
Поделение (когато е приложимо): [неприложимо] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 02023  
Адрес: гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет. 3 
Лице за контакт: Евелина Кабакова 
Телефон: 02-8085001 
E-mail: office.central@irrigationsystems.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 
[] Доставки 
[Х] Услуги 
Предмет на поръчката: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на 
„Напоителни системи” ЕАД чрез обществена фиксирана  електронна съобщителна мрежа”. 
  
Кратко описание: Необходимо е да бъде избран външен  изпълнител за услуга - предоставяне 
на електронни съобщителни услуги за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД чрез обществена 
фиксирана  електронна съобщителна мрежа. 
  
Място на извършване: Територията на Република България. 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Прогнозната (максимално 
допустима) стойност на поръчката е в размер на до 60 000.00 лева (шестдесет хиляди 
лева) без ДДС. 

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

Условия, на които трябва да отговарят участниците: 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние:  
1. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от 



обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1- 5 и 7 от ЗОП, а именно: 
1.1. Осъден е 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; 
1.2. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 
тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна; 
1.3. 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 
община по седалището на възложителя или 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; 
1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
1.5. Установено е, че участникът: 
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; 
1.6. Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Забележка: „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети 
от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да 
води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
2. Не може да участва в процедурата лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от  тях лица и техните действителни 
собственици, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от същия закон. 
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по 
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането 
му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез 
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 
3. Свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни 
участници в тази процедура. "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от 
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.  
4. Участниците следва да представят информация относно обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари от едно от лицата, които представляват участника и 
членовете на управителни и надзорни органи по смисъла на чл. 54 ал. 2 от ЗОП, като декларират 
кои са действителните собственици  по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 
ППЗМИП на юридическото лице, участник в поръчката.  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
Участниците в настоящата поръчка трябва притежават, издадено от Комисия за регулиране на 
съобщенията ,,Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера, за 
осъществяване на  обществени електронни съобщения‘‘. 
На етап подаване на оферти за доказване на изискването участниците попълват съответната 
информация в Част IV, буква „А“, т. 2 от ЕЕДОП. 
На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено 
копие на валидно разрешително, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията.  
 

Технически и професионални способности:  
Участниците в настоящата поръчка трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на 



подаване на офертата. Под идентични и сходни дейности се разбират услуги по предоставяне на 
електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа. 
На етап подаване на оферти за доказване на изискването участниците попълват съответната 
информация в Част IV, буква „В“, т. 1б от ЕЕДОП. 
На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи списък на 
услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 
 
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 
съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от 
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информация за липсата на основания за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор.  
Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура 
за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все 
още е актуална.  
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 
В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за 
декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на 
съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
възложителя. 

Критерий за възлагане: 
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [Х] Цена и качествени показатели 
1. Технически показател – Т – тежест 40 
2. Финансов показател – Ц – тежест 60 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  

Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [12/01/2017]                      Час: (чч:мм) [17:30] 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [31/03/2017]                      Час: (чч:мм) [17:30] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [13/01/2017]                      Час: (чч:мм) [10:00] 
  
Място на отваряне на офертите: гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет. 3 

  



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         

  

Друга информация: неразделна част от настоящата обява е документация за участие в 
обществената поръчка, съдържаща техническа спецификация, образци и проект на договор. 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [04/01/2017] 

Възложител 
Трите имена: Галина Панайотова Замфирова 
Длъжност: Изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД 

 


