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ДО 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД 

       ЕИК 121396123, гр. София, 1700,  

р-н Студентски, кв. Студентски град,0 

ул. „Академик Стефан Младенов“ №1, 

бл. 31, 

представлявано от Богдан Теофанидис, 

главен изпълнителен директор, 

+ 359 2 9493280, 

info@bgpost.bg 

 

       „М И БМ ЕКСПРЕС“ ООД 

ЕИК 131394882, гр. София, п.к. 1202 

р-н Оборище, ул. "Струма" № 3Б, 

представлявано от Мариан Наков 

+ 359 2 9025744 

sales@expressone.bg 

 

 

ПОКАНА 

за участие в процедура по чл.82 от ЗОП „Предоставяне на куриерски услуги за 

нуждите на Агенция по вписванията“  

въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-12/30.06.2020 г. с предмет 

„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на органите на 

изпълнителната власт и техните администрации“ 
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 Агенция по вписванията на основание чл.82, ал.4 от ЗОП, Ви кани да подадете 

оферта при следните условия:  

 1. Предмет на поръчката: „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на 

Агенция по вписванията“.  

Предметът на обществената поръчка включва приемане (вземане от адреса на 

Възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) 

на куриерски пратки, от и на адресите на Агенция по вписванията, посочени в с адресите 

и периодичността за приемане и предаване на куриерските пратки на Агенция по 

вписванията - Приложение №2 

  (В ценовия образец в СЕВОП са изброени видовете куриерски услуги) 

 2. Срокове: 

2.1. Срок на действие на договора: до 31.12.2023 г., или до достигане на максималната му 

стойност, което събитие настъпи първо. 

2.2. Срок и място за изпълнение на поръчката:  

Срок: съгласно проекта на договор – Приложение №6: 

Срок за предаване в службите на възложителя: един път дневно всеки работен ден, до 9:30 

ч.  

Срок за приемане пратките на възложителя: всеки работен ден от 15:30 до 16:00 ч. При 

необходимост се приемат и предават пратки след края на работния ден до 18:30 часа. 

Място: Услугите се извършват на територията на цялата страна съгласно Приложение 

№2. 

3. Обща прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС: 70 000,00 лв. без ДДС 

(седемдесет хиляди лв.)  

4. Размер на гаранцията за добро изпълнение на договора - 5 % от прогнозната 

(максимална) стойност на договора без ДДС, или  3 500,00 лв. Освобождава се съгласно 

клаузите на приложения към поканата проект на договор. 

Парична гаранция: сумата се внася в ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, BIC код: 

CREXBGSF, BG39 CREX 9260 3314 5487 00, като в основанието се вписва името на 

процедурата. 

Банкова гаранция: при сключване на договора се представя оригиналът й, като тя е 

безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) от 

стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност срока на действие на 

договора плюс 30 (тридесет) дни. Трябва да съдържа условие, че при първо поискване 

банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и 

защита, възникващи във връзка с основните задължения. 

 Застраховка: обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, със срок на валидност срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) 

дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 
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застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при пълно 

или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на 

неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния 

договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по 

всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя при наличие на 

основание за това, са за сметка на изпълнителя. 

5. Изисквания към офертата:  

 Попълването и подаването на офертите, както и тяхното разглеждане, оценка и 

класиране се извършва електронно чрез Системата за електронно възлагане на 

обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция 

“Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор) 

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=2654 

 Изисквания към изпълнението: съгласно Техническа спецификация на 

възложителя, Приложение №1 

 Съдържание на офертата: 

- Предложение за изпълнение – съгласно Приложение №3 

Срок за издаване на фактури: до 10 дни след представянето на обобщената месечна 

справка Изпълнителят предоставя месечна фактура за извършените услуги през 

предходния месец, издадена въз основа на обобщената месечна справка, подписана от 

Възложителя 

- Ценова оферта – съгласно Приложение №4 

  

Изпълнителите по рамковото споразумение участват със същия ЕЕДОП, който са подали 

при централизираната открита процедура и не подават нов такъв, освен ако не е настъпила 

съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана 

процедура.  

Изпълнителите декларират отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП – 

Приложение №5. 

 6. Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена. 

 (Оценката се извършва по начина, описан в чл. 20 от рамковото споразумение) 

 7. Срок за представяне на офертите в отговор на поканата: съгласно заложения в СЕВОП 

график,  а именно до 23:59 ч. на 18.11.2022 г. (минимум 7 дни!) 

 8. Отваряне на офертите, съгласно заложения в СЕВОП график, а именно: 22.11.2022 г., 

10:00 ч. 

 9. Подаването на оферти, разглеждането и класирането им се извършва в СЕВОП. 

 Лице за контакти: Ралица Пеева-Туева, главен юрисконсулт, дирекция „ПОЧРД“, тел.: 

02/9486186, ralitsa.peeva@registryagency.bg  

https://sevop.minfin.bg/
mailto:ralitsa.peeva@registryagency.bg
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 Приложения към поканата:  

1. Техническа спецификация 

2. Списък с адресите и периодичността за приемане и предаване на пратките 

3. Образец на техническо предложение – електронен в СЕВОП 

4. Образец на ценова оферта– електронен в СЕВОП 

5. Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП 

6. Проект на договор. 

 

Възложител: 

7.11.2022 г.

X  

Станислав Фиданов

директор на дирекция ИОТ и оправомощ...

Signed by: Stanislav Georgiev Fidanov  

 


