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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05028

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-196 от дата 18/02/2016

Коментар на възложителя:
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки 

с уникален код 90500519

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката

Адрес
ул. Славянска № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
ГД ЕФК 02 9329281; 02 8075394

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
По обособена позиция 1 - Камелия Спасова, началник отдел 

„Деловодство и архив“ тел. 02/ 9329 281; По обособена позиция 2: 

Кремена Денева, старши експерт, отдел КПТП, ГД ЕФК, тел. 02/ 

8075 394

E-mail Факс
e-docs@mi.government.bg 02 9872100

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mi.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.mi.government.bg/bg/competitions/osiguryavane-na-

kurierski-uslugi-za-nujdite-na-ministerstvo-na-ikonomikata-po-

dve-obosobeni-pozicii-1082-c342-1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на 

икономиката по две обособени позиции:

Позиция 1: Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на 

Министерство на икономиката. 

Позиция 2: Осигуряване на куриерски услуги във връзка с 

осъществяване дейността на Главна дирекция „Европейски фондове 

за конкурентоспособност“.
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Всеки участник може да участва за една или повече от обособените 

позиции.

Изпълнението на куриерските услуги включва приемане, превозване, 

дейности и процедури по обработка, доставяне, връчване, а при 

поискване от Възложителя и осведомяване за движението на 

куриерските пратки.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 64120000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Източник на финансиране: 

по позиция 1 - държавния бюджет; 

по позиция 2 - Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” .

Срок за изпълнение:

По позиция 1: До 31.12.2017 г., или до достигане на сумата от 15 

хиляди лева, без ДДС.

По позиция 2: До 31.12.2017 г., или до достигане на сумата от 45 

хиляди лева, без ДДС. 

Прогнозна стойност

(в цифри): 60000   Валута: BGN

Място на извършване

На територията на страната и извън нея код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнението на куриерските услуги включва приемане, превозване, 

дейности и процедури по обработка, доставяне, връчване, а при 

поискване от Възложителя и осведомяване за движението на 

куриерските пратки.1. Събирането и доставянето на пратките от 

куриер по обособена позиция 1 се извършва по заявка, подадена по 

телефон, факс и/или електронна поща от лицето за контакт на 

Възложителя от адрес гр. София, ул. „Славянска” № 8, в рамките 

на работното време от 9:00 часа до 17:30 часа, във всеки работен 

ден. Събирането се извършва в срок до 2 (два) часа след подаване 

на заявката. Събирането и доставянето на пратките от куриер по 

обособена позиция 2 се извършва всеки работен ден от седмицата, 

от 9:00 часа до 17:30 часа, от и на адресите, посочени в Списъка 

с административните звена в структурата на МИ (Списъка) по 

заявка от представителя на Възложителя. Заявките за извършване 

на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон, факс и 

електронна поща. Събирането се извършва в срок до 2 (два) часа 

след подаване на заявката. 2.Дестинации: По обособена позиция 1: 

От адреса на Министерство на икономиката, гр. София, ул. 

„Славянска“ № 8 до получатели във всички населени места на 

страната и в чужбина. По обособена позиция 2: От адресите, 

посочени в Списъка, до получатели в страната (включително до 

териториалните звена на ГД ЕФК и от териториалните звена до ГД 

ЕФК) и чужбина. Вътрешните куриерски услуги и по двете обособени 

позиции следва да предлагат доставки „от врата до врата“ на 

територията на Република България, като включват събиране от 

посочените адреси на Възложителя до всяко населено място в 
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България, транспортиране и доставяне на пратката срещу подпис на 

получателя и дата на получаване. Международните куриерски услуги 

и по двете обособени позиции следва да предлагат доставки „от 

врата на врата“ с местоназначение следните държави, разпределени 

в три зони както следва:1.Първа зона - Съседни държави: Гърция; 

Македония; Румъния; Сърбия; Турция;2.Втора зона - Държави от 

Европа: Армения;Азербайджан; Австрия; Босна и 

Херцеговина;Белгия;Беларус;Великобритания;Грузия;Германия;Дания;

Естония;Испания;Италия;Кипър;Латвия;Литва;Люксембург;Молдова; 

Нидерландия;Норвегия;Португалия;Полша;Русия;Словения;Словакия;Ук

райна;Унгария;Франция;Хърватия;Чехия;Черна гора; 

Швейцария;Швеция;3.Трета зона Извъневропейски 

държави:Австралия;Бразилия;Виетнам;Египет;Индия;Израел;Иран;Ирак

;Катар;Китай; 

Канада;Казахстан;Куба;Кувейт;Ливан;Мароко;Намибия;Обединени 

Арабски емирства;САЩ;Сингапур;Сирия;Тайланд;Узбекистан;Южна 

Корея;Япония;

hЗа дестинации, извън посочените, цената на услугата е идентична 

с цената на услугата за най-близката дестинация, съгласно 

ценовото предложение на изпълнителя.3. Видове куриерски услуги в 

зависимост от срока на изпълнение – обикновена и експресна 

доставка.4. Сроковете за изпълнение на куриерските услуги и по 

двете обособени позиции са както следва:а) за гр. София 

обикновена услуга – до края на следващия работен ден от датата 

на приемането;б) за гр. София експресна услуга – при подадена 

заявка от Възложителя до 12.00 ч. на работния ден и доставка в 

същия работен ден от Изпълнителя. г) за страната обикновена 

услуга – до края на втория работен ден от датата на 

приемането;д) за страната експресна услуга – до края на 

следващия работен ден от датата на приемането; е) За чужбина 

обикновена и експресна услуга, следва да бъде с предложени от 

участника цени за съответните дестинации по зони и в следните 

срокове за доставяне за съответната зона, изчислени в работни 

дни:За Първа зона - Съседни  държави:а) обикновена международна 

услуга – срок на доставяне до края на втория работен ден от 

датата на заявката.б) експресна международна услуга – срок на 

доставяне до края на следващия работен ден от датата на 

заявката.За Втора зона - Държави от Европа:а) обикновена 

международна услуга – срок на доставяне до края на третия 

работен ден от датата на заявката.

Продължава в раздел "Допълнителна информация"

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 01/03/2016 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Съдържание на офертата - необходими документи:1. Представяне на 

участника – (оригинал) по образец. 2. Списък на документите, 

съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия 
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участника. 3. Документ за учредяване на обединение (оригинал или 

нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, 

което не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в 

който се посочва представляващият. 4. Нотариално заверено 

пълномощно на лицето подписващо офертата, в случай че същото не 

е законен представител на участника.  5. Декларация за съгласие 

от подизпълнител/ите (ако се ползват такива)  - по образец/ в 

оригинал; 6. Декларация в свободен текст, че участника е вписан 

в публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални 

пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ, воден от Комисията за 

регулиране на съобщенията(оригинал).7. Техническо предложение 

(оригинал) – представя се по образец. 8. Ценово предложение, 

попълнено по образец (оригинал).

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от 

нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да 

не я разкрива.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на 

офертите, като ще бъдат отворени в работен ден, следващ крайната 

дата на подаване на офертите, в 11.00 ч. в сградата на 

Министерството на икономиката, ІІІ-ти етаж, заседателна зала. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в публичната покана или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Продължение от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката":

б) експресна международна услуга – срок на доставяне до края на 

втория работен ден от датата на заявката.

За Трета зона – Извъневропейски държави :

а) обикновена международна услуга – срок на доставяне до края на 

четвъртия работен ден от датата на заявката.

б) експресна международна услуга – срок на доставяне до края на 

третия работен ден от датата на заявката.

За работен ден се счита времето от 9:00 часа до 17:30 часа.

5. Изпълнителят задължително следва:

а) да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име 

и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките 

на два работни дни от деня на доставката;

б) да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките 

on-line през Интернет;

в) да обезпечи предварителната подготовка на пратките от 

Възложителя - пликове, палетиране, товарителници и друго 

необходимо – за своя сметка.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 01/03/2016 дд/мм/гггг
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