КОМЕНДАНТСТВО - МО
София 1092, ул. “Дякон Игнатий” № 3, тел. 21 600, 21 601, факс 988 5668
e-mail: komendantstvo@mod.bg

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО
ДОГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4, Т.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
„ДОСТАВКА НА ПЕРИЛНИ, ПОЧИСТВАЩИ И САНИТАРНО –
ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА
КОМЕНДАНТСТВО-МО“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 20, ал. 4, т. 3 от
Закона за обществените поръчки Ви каним да подадете оферта при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на перилни, почистващи и санитарно –
хигиенни материали и препарати за нуждите на Комендантство - МО през 2021 – 2022
година“, съгласно списък на необходимите перилни, почистващи и санитарнохигиенни материали и препарати, посочени в Приложение № 1, неразделна част от
настоящата покана.
2. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката.
2.1. Всички материали, предмет на доставката, да бъдат произведени от
качествени суровини. Доставените материали да са с доказан произход и да отговарят
на стандартизационните изисквания. Продуктите и консумативите следва да
отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България,
както и на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси.
2.2. Всички продукти трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за дозиране.
2.3. Да се предвиди възможност за заявка на хигиенни, почистващи, санитарни
материали и други артикули, при необходимост, извън посочените, в рамките на
стойността на договора.
2.4. Стоките да подлежат на рекламация в пълен обем в случай на нарушена
цялост или негодност според дадената гаранция от производителя, както и при
несъответствие със заявения вид, модел или конкретни параметри.
3. Срок на валидност на офертата - не по-малко от 30 (тридесет) дни от
изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

4. Място за изпълнение - сградата на Министерство на отбраната, гр. София,
ул. „Дякон Игнатий“ № 3.
5. Обща прогнозна стойност на поръчката без ДДС до 29 958.34 лв.
(двадесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем лева и тридесет и четири
стотинки).
6. Критерий за оценка на офертите - „най-ниска единична цена“, сбор от
предложенията за всички обособени позиции.
7. Сключване на договор - с избрания изпълнител ще се сключи договор
съгласно Приложение № 8 за срок на действие 1 (една) година или до изчерпване на
финансовия лимит на възложителя, като преди сключването му се представи гаранция
за изпълнение.
8. Време за доставка - до 2 (два) работни дни, като разноските по транспорта
да бъдат за сметка на доставчика.
9. Изисквания към офертата:
9.1. Офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника
или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка, на адрес: гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3, партерен
етаж, стая № 56, Комендантство - МО, регистратура - тел. 21 606 и 21 607.
Върху плика участникът да посочи адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност - факс и електронен адрес, както и наименованието на предмета на
поръчката.
9.2. Офертата да съдържа:
9.2.1 Ценова оферта - по образец. Офертите се подават за всички обособени
позиции. Участник, който представи оферта само за част от номенклатурите, ще бъде
отстранен от участие.
9.2.2. Административни сведения - по образец;
9.2.3. Декларация по чл. 327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ) - по образец;
9.2.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б, ал.1 и 2 от
ЗОВСРБ - по образец;
9.2.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата - по
образец;
9.2.6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ЗМИП) - по образец.
9.3. Срок за подаване на офертите - до 17.00 часа на 04. 11.2021 г.
Оферти, представени в незапечатан, скъсан плик, или след изтичане на крайния
срок за получаване, няма да се разглеждат.

Лица за контакти и допълнителна информация:
1. Динко Тучев
- тел.: 02/92 21 661/ GSM: 0882 906 241.
2. Даринка Драганова - тел.: 02/92 21 670/ GSM: 0882 906 215.
ПРИЛОЖЕНИЯ: (само за адресата):
1. Приложение № 1 - Списък на необходимите перилни, почистващи и
санитарно– хигиенни материали и препарати - 3 (три) листа некласифицирана
информация;
2. Приложение № 2 - Ценово предложение по списък на перилни, почистващи
и санитарно –хигиенни материали и препарати за нуждите на Комендантство - МО –
3 (три) листа некласифицирана информация;
3. Приложение № 3 - Административни сведения – 1 (един) лист
некласифицирана информация;
4. Приложение № 4 - Декларация по чл. 327, ал.1 от (ЗОВСРБ) - 1 (един) лист
некласифицирана информация;
5. Приложение № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.327б,
ал.1 и 2 от ЗОВСРБ - 1 (един) лист некласифицирана информация;
6. Приложение № 6 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в
процедурата - 1 (един) лист некласифицирана информация;
7. Приложение № 7 - Декларация за по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ЗМИП) - 4 (четири) листа некласифицирана информация;
8. Приложение № 8 - Проект на договора - 6 (шест) листа некласифицирана
информация.
НАЧАЛНИК НА КОМЕНДАНТСТВО-МО
ПОЛКОВНИК /П/ ПЕТЪР КОСТАДИНОВ

