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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: 01050

Поделение: Министерство на икономиката и енергетиката

Изходящ номер: 12-00-169 от дата 10/02/2014

Коментар на възложителя:
Настоящата публична покана е относно стартиране на процедура с 

предмет: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Министерство 

на икономиката и енергетиката “

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Министерство на икономиката и енергетиката

Адрес
ул. "Славянска" № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
ул. "6-ти Септеври" № 21, 

дирекция "Административно 

обслужване"

02 8075328; 02 9329281

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Камелия Спасова

E-mail Факс
e-docs@mee.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mi.government.bg/bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата 

кореспонденция на Министерството на икономиката и енергетиката чрез 

универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за 

пощенските услуги.

Универсалната пощенска услуга включва:

1.Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни 
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пощенски

пратки (препоръчани и непрепоръчани, препоръчани с известие за 

доставяне, с предимство и без предимство), както следва:

а/ кореспондентски пратки до 2 кг.; 

б/ малки пакети до 2 кг.;

в/ печатни произведения до 5 кг.;

г/ секограми до 7 кг.

2.Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни 

пощенски

колети до 20 кг.

3.Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”. 

Неуниверсална пощенска услуга включва:

1.Известие за доставяне (обратна разписка);

2.Прием и доставка на адрес (съгласно списък с адресите на 

административните звена на МИЕ – Приложение 1.1 към Техническите 

спецификации).

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 64112000

Доп. предмети 64113000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
 Срок за изпълнение на договора до две години от датата на 

сключването му или до достигане на сумата до 60 000 лева без ДДС.

Прогнозна стойност

(в цифри): 60000   Валута: BGN

Място на извършване

На територията на страна и извън нея код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно техническите спецификации Приложение №1 към поканата, 

публикувани на интернет страницата на министерството 

http://www.mi.government.bg в рубрика „Обяви и търгове” 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 21/02/2014 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:

1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен 

код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
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участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 

документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. отделен плик с надпис „предлагана цена” , по образец, публикуван 

на интернет страницата на министерството 

http://www.mi.government.bg в рубрика „Обяви и търгове” ;

3. декларация за срока на валидност на направеното предложение - 

минимум 60 календарни дни, считано от датата на представянето на 

предложението (свободен текст);

4. предложение за изпълнение на услугата, съдържащо данни за 

лицето, което прави предложението (ЕИК, седалище/адрес на 

управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова 

сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството),  

по образец, публикуван на интернет страницата на министерството 

http://www.mi.government.bg в рубрика „Обяви и търгове” ;;

5. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 

1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, публикуван на интернет 

страницата на министерството http://www.mi.government.bg в рубрика 

„Обяви и търгове” ;

6. Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 

от ЗОП, попълненапо образец, публикуван на интернет страницата на 

министерството http://www.mi.government.bg в рубрика „Обяви и 

търгове” ;

7. Нотариално заверена индивидуална лицензия, респективно 

удостоверение за регистрация, по чл. 15, ал.1, т. 3 от Закона за 

пощенските услуги, издадена от Комисията за регулиране на 

съобщенията.

8. Списък с  клонове или офиси във всички териториални структури на 

МИЕ, съгласно  Списъка с адресите на административните звена на МИЕ 

(Приложение № 1.1 от Техническите спецификации, публикувано на 

интернет страницата на министерството http://www.mi.government.bg в 

рубрика „Обяви и търгове” ;). Липсата на клон или офис в някой от 

посочените градове води до отстраняване на участника.

9. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв 

при изпълнението на обществената поръчка. Лице, което е дало 

съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, 

не може да представя самостоятелна оферта. Декларацията не се 

представя в случай, че участникът няма да използва подизпълнител. 

10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не 

се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 

документите му за съдебна регистрация).

11. Споразумение за създаване на обединение/дружество/консорциум за 

участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, 

което не е юридическо лице).

12. Нотариално заверено пълномощно на определения представител на 

обединението/дружеството/консорциума, който ще подписва 

документите, когато това лице не е посочено в договора за създаване 

на обединение (когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице).

13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор (свободен 

текст).

14. Декларация за свободна и лоялна конкуренция (свободен текст).
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15. Списък на приложените документи.

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или в 

заверено от участника копие.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 21/02/2014 дд/мм/гггг
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