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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: [ 01  ] 

  

 Възложител: Средно училище /СУ/ „Патриарх Евтимий“ - Пловдив 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 03943 

Адрес: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ №19 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Директор Валентина Стоенчева-Георгиева; 

Главен счетоводител Антоанета Къркеланова 

Телефон:  032-624255 и 032-624468 

E-mail: patriarcha@abv.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: Абонаментно комплексно почистване на сградите и двора на Средно 

училище „Свети Патриарх Евтимий”, в град Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19. 

  

Кратко описание:   Осигуряване на качествено абонаментно почистване на двора и сградите на 

СУ „Свети Патриарх Евтимий” – в град Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19, представляващи: 

Основна сграда 4(четири) етажна, която включва кабинети, класни стаи, учителска стая, 

конферентна зала; кабинети в прилежащи сгради, коридори, стълбища, стълбищни площадки, 

тоалетни и други санитарни и сервизни помещения; Сграда на 1(един) етаж състояща се от 

физкултурен салон и кабинет по чужди езици; Сграда на 1(един) етаж състояща се от кабинети 

по музика,  изобразително изкуство, чужди езици и целодневна организация на учебния процес 

за 5 клас;  Сграда на 1(един) етаж представляваща Спортна зала,  както и незастроен поземлен 

имот /двор/. Обучението на учениците  се извършва на две смени. Услугите са в следния обем:  
  -Ежедневното  почистване включва: 

- Почистване на сградите, поддръжка на хигиената, обезпрашаване и почистване на кошчетата за 

смет – извършва се ежедневно, в работни дни, от служители на Изпълнителя работещи на пълно 

работно време – 8 часа, пет дневна работна седмица, на две смени: първа смяна: от 6:00 до 14:30 

часа (с половин час обедна почивка) и втора смяна: от 12:00 до 20:30 часа (с половин час обедна 

почивка). 

- Измитане  и измиване на  подови настилки;  на класни стаи, кабинети, конферентна зала, 
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физкултурен салон, спортна зала, коридори, стълбищни площадки и стълбища, прилежащи, 

санитарни   и други помещения в основната сграда и прилежащите сгради на училището – 

ежедневно, при необходимост два пъти на ден /един път на всяка смяна/; 

- Основно измиване, почистване и дезинфекция след приключване на учебните занятия за деня 

/след 18:30-19:00 часа/ на санитарни възли, подови настилки в коридорите и стълбищата в 

главната сграда; 

- Избърсване на прах от мебели, почистване на офис техника – ежедневно; 

- Изпразване на кошчета  за смет и изхвърлянето им на подходящи за това места– ежедневно;  

- Почистване, хигиенизиране, дезинфекция и зареждане с консумативи на санитарни възли 

/тоалетна хартия и течен сапун/ - постоянно, ежедневно; 

- Измитане и почистване на целия поземлен имот, в който са построени сградите – ежедневно. 

Събиране и депониране на отпадъците от същите – ежедневно; 

- Поддържане доброто състояние на   двата главни входа и зелените площи на СУ „Св. Патриарх 

Евтимий”, намиращи се от страната на ул. „Иван Вазов” – ежедневно, на всяко междучасие и при 

сигнал на персонал от училището; 

- Почистване, обезпрашаване, измиване на подовите настилки и депониране на отпадъците от 

директорски кабинет и прилежащите му помещения, кабинет на заместник-директори, учителска 

стая, предверие към същите, кабинети на Гл.счетоводител, на Домакин, на Психолог и други 

кабинети, на прилежащи към тях санитарни боксове и помещения, както и зареждане на същите 

с консумативи.  

- Поддържане на остъкление на предверие, водещо към кабинет Директор – веднъж седмично и 

при сигнал на персонал от училището. 

 -Задължения относно основно почистване: 

- Дълбоко професионално, машинно почистване на подови настилки на сградите на СУ „Св. 

Патриарх Евтимий”- Пловдив – 3 /три/ пъти годишно и извънредно при значителни 

замърсявания; 

- Основно професионално почистване и измиване на дограми, остъкления и прозорци 

/двустранно/ и на поставените щори – 3 /три/ пъти годишно и извънредно при значителни 

замърсявания. 

- Почистване на врати и контакти – 1 /един/ път месечно 

- Машинно пране и почистване на мека мебел – 2/два/ пъти годишно. 

- Осигуряване /за сметка на Изпълнителя  на техника, материали, аксесоари и консумативи, за 

горепосочените услуги. 

- Задължения относно снегопочистване: 

- Снегопочистване пред входове и изходи, на тротоари и образуване на пътеки в имота, за 

осигуряване на нормалното преминаване на учениците и персонала – ежедневно при снеговалеж 

и натрупване на снежна покривка.  

- Опесъчаване и нанасяне  на препарати против заледяване, снегонатрупване и подхлъзване. 

- Необходими материали и техника 

- Всички необходими служители, техника, материали, аксесоари и консумативи, за 

горепосочените услуги, се осигуряват за сметка на Изпълнителя.- Всички необходими 

служители, техника, материали, аксесоари и консумативи, за горепосочените услуги, се 

осигуряват за сметка на Изпълнителя. 

  

Място на извършване: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ №19 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 40000лв. без ДДС за 12 (дванадесет) 

месеца, считано от 01.01.2017г. до 31.12.2017г., като същата се явява и максимална стойност на 

офериране на участниците по повод подаване на оферта за участие в обществената поръчка. 
Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) 

и се предлага от участника в Ценовото предложение, като се посочва формираната цена за 
1(един) месец без ДДС и с ДДС, както и обща стойност на поръчката за 12 месеца без ДДС и с 
ДДС, с цифри и думи. 

В стойността на договора се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно 
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и 
се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. 
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 Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля посочената 
максимална обща стойност на поръчката. Оферти, надхвърлящи посочената максимална 
стойност на поръчката, ще бъдат отстранени поради несъответствие с това предварително 
обявено условие. 

  Договорената сума ще се изплаща на 12 равни части /месечни вноски/ по банкова сметка 

на Изпълнителя, в срок до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на изпълнението на 

услугата, след като е издадена и получена данъчна фактура и е подписан  протокол, с който е 

приета извършената през месеца работа. Изпълнителят следва да формира и посочи в ценовото 

предложение  месечна цена без ДДС за описаните услуги; месечна цена с ДДС за описаните 

услуги за изпълнение на поръчката; годишна цена без ДДС за описаните услуги; годишна цена 

с ДДС за описаните услуги за изпълнение на поръчката, с думи и цифри. 

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

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

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.: 
Общи изисквания: 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и в 
настоящата обява изисквания на Възложителя. 
            Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка 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. 

В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или друг 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва 
да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на 
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член 
на обединението. Документът трябва да бъде представен в заверено от участника копие, като при 
определяне за изпълнител се задължава да представи оригинал или нотариално заверен препис 
непосредствено преди сключването на договора. 

Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява 
обединението за целите на поръчката, като същият може да е посочен в договора, или в друг 
документ, подписан от членовете на обединението. Не се допускат промени в състава на 
обединението след подаване на офертата. Когато участникът, определен за изпълнител е 
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма 
изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва 
след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни 
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. Лице, 
което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата обществена поръчка 
едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с§1,т.13 и 14 от ДР на Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в 



4 
 

настоящата обществена поръчка. 
ВАЖНО!!! 
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата 
поръчка. 

 

Изисквания за личното състояние:  

За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от 
ЗОП.  

Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право 
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

От участие в обществената поръчка се отстранява кандидат, за който е налице което и 
да е от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.7 от Закона за 
обществените поръчки, а именно: 

т.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- 07, чл. 
321, чл. 321а  и чл.352-353е от Наказателния кодекс; 

т.2 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета страна; 

т.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 взложителя и на кандидата или 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;     
                 т.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

т.5. е установено,че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за остраняване 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; 
т.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Забележка: При участие на подизпълнители или използване капацитета на 

трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от 
обществената поръчка. 

Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1,т. 1, т. 2 и 
т. 7 от ЗОП се прилагат за лицата, които представляват участника - чл. 40, ал.2 от ППЗОП, 
а именно: 

 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;  

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 
105 от Търговския закон;  

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 
1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 
1 от Търговския закон;  

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 
1 от Търговския закон;  

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;  
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;  
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;  
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството 
на държавата, в която са установени.  

Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
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самостоятелно да го представлява. 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на 

обединението. 

Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП: 

1. При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП със собственоръчно подписани декларации. 
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се подписва от 
всяко лице, което представлява участника, по образец на Възложителя към документацията на 
профила на купувача. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията 
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява. Декларациите се представят и от подизпълнителите и третите 
лица, ако има такива по посочения начин. 

2. Преди сключване на договора за обществената поръчка Възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави съответните актуални документи, издадени 
от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата съгласно 
чл. 58 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива. 

На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] Възложителя не поставя 

изисквания. 

  

Икономическо и финансово състояние: [……]Възложителя не поставя изисквания. 

  

Технически и професионални способности:   

             Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката-услуги с предмет абонаментно 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 абонаментно почистване на сгради с идентичен или сходен 

предмет и обем, с настоящата поръчка на Възложителя.   

              Документ, с който се доказва: Участниците представят Списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите 

на сключване на договора; срок на изпълнение и данни за получателите(име, адрес, лице за 

контакт и телефон), по образец на Възложителя, приложен към документацията, заедно с 

доказателства за извършената услуга- Удостоверение/Препоръка/Референция, която следва да е 

подписана от законен представител на получателя на услугата, с печат и да бъде представена в 

оригинал или нотариално заверен препис. 

                  Участникът трябва да притежава 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 и снегопочистването, като професионални машини за почистване и полиране на 

подови настилки; професионални вакуумни машини за почистване и обезпрашаване на твърди и 

меки подови настилки и мека мебел; машини или уреди за измиване на прозорци и витрини, 

както и с препарати, с необходимите издадени сертификати за произход, безопасност и качество. 

За доказване притежаването на необходимата техника, оборудване и препарати, кандидатът 

представя Списък по образец на Възложителя на техническите средства и съоръжения 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 и за препаратите - сертификати за произход, безопасност и качество. 

                    За изпълнение на поръчката по почистване следва да са предвидени минимум 

6/шест/ хигиениста, които да работят ежедневно, на пълен 8(осем) часов работен ден,  на две 

смени, за да е на разположение от 06,00 часа до 20.30 часа, а именно: първа смяна от 6:00 до 
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14:30 часа (с половин час обедна почивка) и втора смяна от 12:00 до 20:30 часа (с половин час 

обедна почивка). Участникът следва да представи по образец на Възложителя, Списък за лицата, 

служители на Изпълнителя, които ежедневно ще участват при изпълнение на договора, минимум 

6(шест) броя служители,  които ще работят ежедневно, с посочване на три имена, длъжност, 

образование и общ трудов стаж, с приложени сключени трудови договори или други писмени 

документи, доказващи, че участникът ще разполага с този кадрови ресурс. По желание на 

участника, може да посочи и ръководни служители, които ще отговарят за изпълнението на 

задълженията, но те не следва да са включени в посоченият минимален брой служители, 

необходим за качественото извършване на поръчката. Персоналът трябва да  бъде подбран и 

постоянно контролиран, така че да се изпълняват редовно поетите задължения. Изпълнителят е 

длъжен да спазва нормите на трудовото и осигурително законодателство и следва да заплаща на 

служителите не по-малко от нормативно определеното минимално възнаграждение за дадената 

длъжност, както и дължимите за сметка на работодателя осигуровки и данъци, да осигурява 

работно облекло и предпазни средства.  

                     Всички разходи на изпълнителя за възнаграждения за труд, осигуровки, данъци, 

разходи, консумативи, печалба и всякакви други разходи свързани с дейността, следва да са 

включени в общата формирана цена.    
                     Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

посочените изисквания за техническа и професионална възможност за изпълнение на поръчката, 

следва да са изпълнени от поне един от членовете на обединението. 

  

 
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: [   ] 

 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  08.12.2016г.                    Час: (чч:мм) 16:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 08.02.2016г.                     Час: (чч:мм) 16:30 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 09.12.2016г.                    Час: (чч:мм) 10:00 

  

Място на отваряне на офертите: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ №19, Сградата на СУ 

„Св.Патриарх Евтимий“, етаж 2 
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 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): [……] 

       Офертата се изготвя по приложени в документацията към обявата образци, публикувани на 

електронната страницата на Възложителя, в Профила на купувача на интернет страницата на 

Възложителя СУ „Св.Патриарх Евтимий“: 

 http://www.patriarcha.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/. 

          Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснения по условията 

на обществената поръчка. Писмените искания могат да бъдат подавани всеки работен ден между 

8:30 ч. и 16:30 ч., в деловодството на СУ „Св.Патриарх Евтимий“ или на посочената 

електронната поща, най-късно до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 

Възложителят  предоставя исканите разяснения най-късно на следващия ден след получаване на 

искането, като публикува същите в профила на купувача. 

           Към офертата участниците представят всички документи, посочени от Възложителя в 

документацията за участие. Офертата се изготвя на български език и се подава на хартиен 

носител, подписва се от законен представител на участника и се поставя печат на 

фирмата/организацията или от лице с нотариално заверено пълномощно, включващо тези права, 

като се прилага към документите заверено от участника копие на пълномощното. Офертата за 

участие в процедурата и документацията трябва да бъдат изготвени съгласно   изискванията на 

Възложителя и образците, публикувани към документацията в Профила на купувача на 

електронния сайт на СУ „Св.Патриарх Евтимий“.  При изготвяне на офертата всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени 

всички изискуеми от Възложителя документи. Участникът в процедурата има право да 

представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата. До изтичане 

на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или 

да оттегли офертата си. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни 

поръчката съгласно условията и изискванията на Възложителя и съгласно направените от 

участника предложения, както и представя декларация, че е съгласен с условията на проекта на 

договора. 

   Срок на валидност на офертата: Посочва се от участника, но следва да е не по-малко 

от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 

         Всички документи, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 

1. Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно 

комплексно почистване на сградите и двора на СОУ „Св. Патриарх Евтимий” в град 

Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19.“ 

    2. Наименованието на участника, ЕИК, включително и на участниците в обединението (когато 

е приложимо); 

    3. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

    4. Надпис: „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ КОМИСИЯТА” 

 
     Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка, в канцеларията на СУ „Св.Патриарх Евтимий“-Пловдив на адрес: град  Пловдив-4000, 

район „Централен“, ул. „Иван Вазов” № 19, всеки работен ден  от 08:30ч. до 16:30ч. от датата 

http://www.patriarcha.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
http://www.patriarcha.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
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на публикуване на публичната покана,  до 08.12.2016г. При приемане на офертата върху 

опаковката се отбелязват поредният входящ  номер, датата и часа на получаването и посочените 

данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана, прозрачна или скъсана 

опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя. Ако 

участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са 

за сметка на участника. В този случай задължително офертата трябва да постъпи при 

възложителя преди изтичането на крайния срок за получаване на оферти. Рискът от забава или 

загубване на офертата са за сметка на участника.  

В случай, че участникът не отговаря на условията на Възложителя, посочени в обявата и 

документацията, неговата оферта не може да участва в оценяването. Офертата не се разглежда и 

оценява, ако не е изготвена на български език или приложените документи не отговарят на 

изискванията на Възложителя, или ако документи, издадени на чужд език, не са придружени с 

превод на български език; или участникът не отговаря на предварително обявените условия и 

изисквания на Възложителя, посочени в  документацията; или не е представен някой от 

изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни, или е представил невярна 

информация. 

  Оглед на сградите и помещенията, които ще се почистват може да бъде направен в срока 

за подаване на оферти след предварително съгласуване на час и дата с лицата, посочени за 

контакт.   

1.           На публично заседание на 09.12.2016г. от 10:00 часа, могат да присъстват законни 
представители на участниците, или с нотариално заверено пълномощно в оригинал, като 
комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, проверява списъка с документите и 
обявява ценовите предложения. След извършването на посочените действия приключва 
публичната част от заседанието на комисията. Комисията в закрито заседание разглежда 
офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с изискуемите от Възложителя 
документи. Оценяват се само допуснатите оферти. Комисията съставя протокол за получаването, 
разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците. Протоколът на комисията 
се представя на Възложителя за утвърждаване. След утвърждаване на протокола за 
получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците, същият се   
публикува в профила на купувача. Договор за изпълнение на поръчкате ще се сключи 
съгласно разпоредбите на ЗОП, който включва всички предложения от офертата на 
класирания на първо място участник. Преди сключване на договор класираният на първо 
място участник представя съответните актуални документи, издадени от компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата съгласно чл. 58 от ЗОП. Документите се 
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

   Участникът следва да е в готовност, след изпращане на Писмо по електронната поща за 

избора му на изпълнител, в 10 дневен срок да се яви за сключване на договор, като представи 

необходимите документи и да има възможност  да започне изпълнението по договора, считано от 

01.01.2017г.  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 30.11.2016 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Валентина Михайлова Стоенчева-Георгиева 

Длъжност: Директор 
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