
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: A t & .Z . f ? . / ? . '

Възложител: Министерство на културата
Поделение (когато е приложимо): [....... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 000647 
Адрес: гр.София, бул. „Ал.Стамболийски” № 17
Лице за контакт (може и повече от едно лица): MaprapMta Господинова, Малинка Цупарска 
Телефон: 02/94-00-946; 02/94-00-987  
E-mail: m.gospodinova@mc.government.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: „Извършване на оценка на наемна цена на ведомствен апартамент на 
Министерство на културата”

Кратко описание: Поръчката се отнася до избор на изпълнител за извършване на оценка на 
наемната цена на ведомствен апартамент -  частна държавна собственост, представляващ 
едностаен апартамент с полезна площ 39.48 кв.м., съставляващ обособена част от апартамент, 
находящ се в гр.София, район „Красно село”, бул. „Гоце Делчев” № 43, бл.78, партер.

Място на извършване: в гр.София

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 500 (петстотин) лева без ДДС. 

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

Номер на обособената позиция: [ ] 

Наименование: [....... ]
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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.:
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 посочените 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 контролираните от 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, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта съгласно чл. 101, 
ал. 9 от ЗОП. Едно лице може да участва само в едно обединение (чл. 101, ал. 10 от ЗОП). 
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура съгласно чл. 
101, ал. 11 от ЗОП.

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 е налице някое от основанията 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.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците трябва да 
притежават правоспособност за оценка на недвижими имоти, съгласно чл.6, ал.1, т.1 от Закона за 
независимите оценители.

Икономическо и финансово състояние: [....... ]

Технически и професионални способности: Участниците следва да имат опит при изпълнение 
на услуги с предмет, сходен или идентичен с предмета на поръчката, като в предходен период от 
3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, трябва да имат изпълнени минимум 
1 услуга, сходна или идентична с предмета на настоящата обществена поръчка.
«Сходен предмет» е този, при който са изпълнени дейности, съгласно Закона за независимите 
оценители.

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
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[х] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [........] Тежест: [ ] 

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 02.09.2016 год. Час: (чч:мм) 17:30 часа.

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 02.01.2017 год. Час: (чч:мм) 17:30 часа.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 08.09.2016 г. от 15:00 часа. В случай на промяна на датата и часа за отваряне 
на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено, а съобщение за това ще бъде 
публикувано в профила на купувача.

Място на отваряне на офертите: административната сграда на Министерството на културата, 
гр.София, бул.Александър Стамболийски № 17. При отваряне на офертите могат да присъстват 
представители на участниците.

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 за участие се изготвя по приложените към 
обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, меню „Конкурси/обяви”, 
подменю „Профил на купувача”, както следва:
1Шр://\ууу\у.ргоГ11пакириуасЬа.сот/Министерство%20на%20културата.11373

Офертата се подава на български език -  на хартиен носител, в запечатана непрозрачна опаковка, 
върху която се поставя следния надпис:

1. наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност -  факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, за която се подава оферта за участие;

Всяка оферта съдържа следните документи:
1. списък на документите -  образец № 1;
2. представяне на участника -  образец № 2;
3. декларация за приемане условията в проекта на договор -  образец № 3;
4. техническо предложение -  образец № 4;
5. ценово предложение -  образец № 5;
6. декларация по чл.3,т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици -  образец № 6;

7. декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54,ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП)
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-  образец № 7;
8. декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.3-5 от ЗОП) -  

образец № 8;
9. списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

придружен от доказателство за извършената услуга — образец № 9;
10. декларация по чл.66, ал. 1 от ЗОП -  образец № 10;
11. декларация за съгласие за участие като подизпълнител -  образец №11;
12. копие от сертификат за правоспособност на независимия оценител.
13. нотариално заверено пълномощно, в случай че участникът се представлява от лице, 

различно от законния му представител (представя се в оригинал или като нотариално 
заверено копие).

14. в случай, че участва обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, се представя нотариално заверено копие от документ, от който да е 
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация 
във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Документът трябва да съдържа също така клаузи, от които да е видно, че е определен 

партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

Всички представени в офертата документи, които не са в оригинал, се представят като заверени 
копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. В случай че се представят документи на чужд 
език, те трябва да бъдат придружени от превод на български език. Оферта, която не отговаря на 
горепосочените изисквания, ще бъде отстранена от участие.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 25.08.2016 г.

/S/К
!!'V Ш 3%

Възложител \ к  
Трите имена: Татяна Цветанова Ценсжска ..М 
Длъжност: директор на дирекция „ПО®п’>оъс 
делегиране на правомощия

<@Г\

Ш те
14и*! jj........(подпис)
Д о  РД 09-230/ 04.05.2016 г. за у У
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