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Изх.№ 331         До   

гр. Смядово, 22.01.2018 г.                                              „МЕГА СОТ“ ЕООД 

    адрес: гр. Шумен  

ул. „Добри Войников“ № 14;  

office@3ssot-shumen.com 

 

До  

„МЕГАПОЛ 1“ ЕООД 

                                 адрес: гр. София  

район р-н Студентски, ж.к. СТУДЕНТСКИ ГРАД, 

бл. 15, ет.4, ап.400   

                                                            e-mail: megapol1@mail.bg  
 

До 

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ 007“ ЕООД 

адрес: гр. Шумен 

бул. „Славянски“ №26, вх. Б, ет.1, ап. 6; 

e-mail: AC007@abv.bg 

 

П О К А Н А 

 
от „Държавно горско стопанство Смядово“ ТП 

гр. Смядово, ул. „Ришки проход“ № 2,обл. Шумен 

 

 На основание чл.64, ал.3 от ППЗОП, във връзка с разпоредбите на чл. 182, от 

Закона за обществените поръчки, Решение № 30/22.01.2018 г., на Директора на Държавно 

горско стопанство  гр. Смядово, Ви отправяме настоящата покана, при наличие на интерес от 

Ваша страна, да представите оферта за участие в обществена поръчка с обект – услуга и 

предмет: “Абонаментна услуга по охрана на две помещения – каса и склад за оръжие в 

административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Смядово” чрез 

сигнално-охранителна техника (СОТ), с включена доставка и монтаж на техническото 

оборудване за срок от 12 (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на 

договора”, съгласно Решение № 30 от 22.01.2018 г. на Директора на ТП „ДГС 

Смядово“ за откриване на процедура; 
1. Офертата следва да бъде изготвена на български език, съгласно образеца на ценовата 

оферта и по предварително обявените от ТП „ДГС „Смядово“ гр. Смядово  -  изисквания, 

посочени в настоящата покана, като предложените от Вас крайни цени следва да са без 

включен ДДС.  

2. Поканените за участие в процедурата кандидати следва да изпълняват следните 

изисквания на възложителя:  

              3. Заверено копие от лиценз /разрешение/ за извършване на охранителна дейност чрез СОТ, 

издадено от компетентен орган; 

4. Кандидата декларира, че разполага със собствена техника и необходимият кадрови ресурс за 

изпълнение на услугите, съгласно предварително зададените технически изисквания от Възложителя -

се с представяне на попълнен ЕЕДОП; 
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В случай, на установени обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП съответния 

кандидат се отстранява. 

3. Пределната стойност за изпълнение на услугата е в размер до 400,00 

(четиристотин) лева  без вкл. ДДС за целия едногодишен срок на действие на договора. 

4. Офертата  ведно с документите и приложения изискуеми за допускане до 

разглеждане, както и попълнена ценова оферта, следва да бъде представена за разглеждане  

в деловодството  ТП „ДГС Смядово“ гр. Смядово на адрес: гр.Смядово, ул. “Ришки проход” 

№ 2 до 16,30 часа на 31.01.2018 г. включително. 

5. Договарянето с поканените кандидати, разглеждане на окончателните оферти и 

тяхната класация ще се извърши  в присъствието на представителите на участниците на: 

01.02.2018 г. от 10,00 часа  от комисия, като Критерия за оценка на ценовите оферти е:  

„НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА. 
6. Методика за оценка на офертите: 

Критерий “Най-ниска цена” за изпълнение на поръчката – крайната предложена 

сума за изпълнение на целия договор, посочена в ценовото предложение на кандидата.  

Икономически най-изгодната оферта ще се определи от назначената за провеждане на 

процедурата комисия, след разглеждане, оценяване и класиране на офертите, на обявената 

обществената поръчка, по критерии „най-ниска цена”. 

Ценовото предложение съдържа предлаганата от съответния кандидат цена за 

изпълнението на услугата за един календарен месец умножена по пълния обем на поръчката, 

т. е. 12 /дванадесет/ месеца - формираща крайната обща цена, по която ще се извършва 

класирането. 

Цената се предлага с точност до втория знак след десетичната запетая без включен ДДС.  

Задължително условие: В предложените цени трябва да се включат всички разходи на 

участника по изпълнение на поръчката, включително и начислената печалба. При 

несъответствие с цифровата и изписаната с думи обща цена на предложението, комисията ще 

взема в предвид изписаната с думи.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако са предложени две или повече еднакви по стойност 

оферти.  

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен 

срок от получаване на искането. 

Обосновката може да се отнася до: 

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод; 

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството; 
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- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите; 

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 

- възможността участникът да получи държавна помощ. 

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника 

може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и 

участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за 

да обосноват предложената цена или разходи. 

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 

комисията на първо място и определен за изпълнител.  

 

7. Пълен, безплатен и неограничен достъп до документацията за участие е 

предоставен на сайта на Възложителя в Раздел „Профил на купувача“ с адрес: 

http://dgssmiadovo.sidp.bg/op52018-ohrana-sot-dgs-smiadovo/ 

 
 

 

Дата на изпращане на настоящата покана: 22.01.2018 г. 

гр. Смядово 

 

 

 
 

ИНЖ. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на ТП „ДГС СМЯДОВО“ 
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