
Партида: 00814 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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: 00814

Поделение: ________

Изходящ номер: 2400-45 от дата 08/01/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Община Враца

Адрес
ул. Стефанаки Савов 6

Град Пощенски код Страна
Враца 3000 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Дирекция АПД 092 624581

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Розалина Георгиева

E-mail Факс
rozalinageorgieva@b-trust.org 092 623061

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://vratza.bg/

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

поканата):

http://vratza.bg/?category=18

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Враца по 

обособени позиции (ОП):

ОП-1 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги 

за нуждите на Община Враца и второстепенните разпоредители към 

Община Враца, които не са възложители по смисъла на ЗОП.

ОП-2 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения до данъчно 

задължените лица на територията на Р България, съдържащи 

информация за дължимите местни данъци, такса битови отпадъци и 

непогасени задължения, вкл. и лихви за предходни години към 

Община Враца
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Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 64112000

Доп. предмети 64113000

64120000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
ОП-1 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги 

за нуждите на Община Враца и второстепенните разпоредители към 

Община Враца, които не са възложители по смисъла на ЗОП.

Обхват: Извършване на универсални пощенски услуги, по смисъла на 

чл. 34, ал. 1 от Закона за пощенските услуги и неуниверсални 

пощенски услуги, по смисъла на чл. 38, т. 3 от Закона за 

пощенските услуги.

Прогнозна стойност: 16 700 лв. без ДДС

ОП-2 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения до данъчно 

задължените лица на територията на Р България, съдържащи 

информация за дължимите местни данъци, такса битови отпадъци и 

непогасени задължения, вкл. и лихви за предходни години към 

Община Враца

Приблизителен брой пратки с данъчни съобщения: 64500

Прогнозна стойност: 12 210 лв. без ДДС

Прогнозна стойност

(в цифри): 28910   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Враца код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания към участниците:

за ОП-1 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски 

услуги за нуждите на Община Враца и второстепенните 

разпоредители към Община Враца, които не са възложители по 

смисъла на ЗОП.

1. Да са вписани в Публичен регистър на оператори, лицензирани 

за извършване на услугите по чл. 39 от Закона за пощенските 

услуги (ЗПУ) 

2. Да са вписани в Публичен регистър на оператори, извършващи 

неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 3 от ЗПУ

за ОП-2 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения до 

данъчно задължените лица на територията на Р България, съдържащи 

информация за дължимите местни данъци, такса битови отпадъци и 

непогасени задължения, вкл. и лихви за предходни години към 

Община Враца

1. Да са вписани в Публичен регистър на оператори, извършващи 

неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 от ЗПУ

2. Да са вписани в Регистър на администраторите на лични данни

Изискванията към изпълнението са подробно описани в приложената 

Техническа спецификация

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
I. Оценка по ОП-1 Извършване на универсални и неуниверсални 
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пощенски услуги за нуждите на Община Враца и второстепенните 

разпоредители към Община Враца, които не са възложители по 

смисъла на ЗОП

КО1-N = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9 + П10 + П11

КО1-N – комплексна оценка на съответния кандидат. Максималната 

комплексна оценка е 100 точки

П1-Средна цена на вътрешна кореспондентска пратка до 50 г.- 

тежест /в точки/- 20

П2-Средна цена на вътрешна кореспондентска пратка от 51 до 250 

г.- тежест /в точки/- 10

П3-Средна цена на вътрешна пощенска пратка – малки пакети от 501 

до 2000 г.- тежест /в точки/- 5

П4-Средна цена за услугата „Препоръка“- тежест /в точки/- 5

П5-Средна цена за услугата „Известие за доставяне“- тежест /в 

точки/- 10

П6-Процент отстъпка от единичните цени на всички универсални 

пощенски услуги- тежест /в точки/- 10

П7-Цена за куриерска пратка до 0,500 кг. - тежест /в точки/- 10

П8-Цена за куриерска пратка от 0,501 до 2,000 кг. - тежест /в 

точки/-10

П9-Цена за услугата „Обратна разписка“- тежест /в точки/- 5

П10-Цена за услугата „Обратно връщане на документи“- тежест /в 

точки/-5

П11-Процент отстъпка от единичните цени на всички неуниверсални 

пощенски услуги- тежест /в точки/-10

Комисията класира допуснатите до оценяване оферти по броя точки. 

На първо място се класира участникът с най-голям сбор точки. 

Комисията няма да оценява оферти на участници, предложили цена 

по-малка от 0.01 лв.

II. Оценка по ОП-2 Отпечатване, пликоване и доставка на 

съобщения до данъчно задължените лица на територията на Р 

България, съдържащи информация за дължимите местни данъци, такса 

битови отпадъци и непогасени задължения, вкл. и лихви за 

предходни години към Община Враца

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска 

единична цена за 1 (една) пратка. Комисията няма да оценява 

оферти на участници, предложили цена по-малка от 0.01 лв.

Срок за получаване на офертите

Дата: 21/01/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

Място за подаване на офертите – стая № 61, ет.2, в сградата на 

Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, всеки работен ден от 

08.00 ч. до 17.00 ч.

Офертата следва да представите в запечатан, непрозрачен плик, 

като върху лицевата му страна е необходимо да посочите: 

наименование на поръчката, обособената/ите позиция/и, за 

която/ито участвате, идентификационен номер на възложителя и 

името на подателя, както и точен адрес, телефон, факс и е-mail 

за връзка. Оферти могат да се подават за едната или за двете 

обособени позиции, като за всяка обособена позиция наборът от 

документи се поставя в отделен плик. Участник, който 

кандидатства за двете обособени позиции поставя запечатаните и 
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надписани, според указанията непрозрачни пликове с оферти в един 

общ плик надписан според указанията на възложителя.

Публичната покана, Технически спецификации, Методиката за 

оценяване на офертите, проектите на договорите и всички образци 

за подготовка на офертата са публикувани на електронната 

страница на Община Враца: http://www.vratza.bg, в раздел "Профил 

на купувача" - 02-2016-001

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.01.2016 г. от 10:30 

часа, в Заседателна зала на Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" 

№ 6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и други лица 

при спазване на установения режим за достъп до сградата на 

Община Враца.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 19/01/2016 дд/мм/гггг
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