АО П

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: аор(я aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на

Възложител: ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Поделение (когато е приложимо): [........ ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073
Адрес: гр. Велико Търново, 5000, пл. „Майка България” № 2
Лице за контакт (може и повече от едно .unfa): Надя Петрова - Директор на дирекция
„Обществени поръчки”. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”,
инж. Паша Илиева - Директор на ОП „Зелени системи”
Телефон: 062 619228; 062 619229; 0884 740 055
E-mail: mop_vt@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] ДРУГ адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставки и монтаж на един брой офис контейнер и един брой
складов контейнер за нуждите на Общинско предприятие „Зелени системи”, гр. Велико
Търново”
Основният предмет на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
с код no C PV 44613000-0 „Големи контейнери", поради което поръчката е запазена за
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреж дания на основание чл. 12 от
ЗОП във връзка с чл. 80 от ППЗОП. При възлагане на поръчката могат да участват лица при
условие, че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в
неравностойно положение. В тези случаи. лш/ата трябва да са регистрирани като
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреж дания най-малко три години преди
датата на откриване на настоящата обява за възлагане на обществена поръчка.
Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреж дания могат да участват в
обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния
предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те
могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако
подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания.
По поръчката могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се
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разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия
или кооперации на хора с увреждания.
Кратко описание: Във връзка с работата на Общинско предприятие „Зелени системи", гр.
Велико Търново, е необходимо закупуването на един брой офис контейнер, състоящ се от два
модула за база, намираща се на ул. „Опълченска" № 77, гр. Велико Търново, и един брой складов
контейнер, състоящ се от два модула за база, намираща се в парк „Марно поле", гр. Велико
Търново. Описание на техническите параметри на контейнерите е дадено в Приложение № 1 и
Приложение № 2 - Технически спецификации към документацията за обществена поръчка.
Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на ОП
,.3елени системи" за съответната финансова година, като второстепенен разпоредител с
бюджетни средства към Община Велико Търново.
Предметът на поръчката включва доставка (транспортиране) и монтаж на контейнерите на
местата на тяхното разполагане, посочени по-горе.
Изпълнителят, по време на изпълнение на договора е длъжен да спазва указанията на
Възложителя, Техническата спецификация на поръчката, Техническото и Ценовото си
предложение, както и всички нормативно установени изисквания за изпълнение на работата.
Договорът е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по
договора, но за не повече от 1 (една) година, считано от сключването му.
Срокът за доставка и монтаж е съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, но не може
да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на
получаване на авансово плащане, а при отказ от аванс - срокът започва да тече от датата на
подписване на договора.
Място на извършване:
Контейнерите следва да бъдат доставени в гр. Велико Търново, както следва:
- 1 (един) брой офис контейнер в базата на ул. „Опълченска" № 77, гр. Велико Търново;
- 1 (един) брой складов контейнер в парк „Марно поле”, гр. Велико Търново.
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 25 000 BGN
Общата прогнозна стойност на поръчката включва:
- 16 666,67 лв. без ДДС за офис контейнер за базата на ул. „Опълченска" № 77;
- 8 333,33 лв. без ДДС за складов контейнер за парк „Марно поле".
Посочената обща прогнозна стойност на поръчката, в т.ч. и посочените единични цени за всеки
един от контейнерите, са максимално допустими за настоящата обществена поръчка и следва да
не бъдат надвишавани в ценовото предложение на участника!
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [........ ]
Прогнозна стойност (влв.. без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти. колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. От участие в настоящата обществена поръчка се отстранява участник, за когото е налице някое
от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1. т. 1-5 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на
провеждане на поръчката. Основанията по чл. 54, ал. 1. т. 1-5 и 7 от ЗОП за отстраняване се

прилагат и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за
член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП с
декларация по образец на Възложителя. Към офертата си участникът подава:
- Декларация по чл. 97. ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1. 2 и 7 от ЗОП) - (Образец № 5 ) и
- Декларация по чл. 97. ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т.
3. 4 и 5 („а”, „б") от ЗОП) - (Образец № 6).
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от
лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно
лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което
може самостоятелно да го представлява.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП и преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези
мерки се описват в съответната декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП.
2. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят отстранява от поръчката
участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим,
контролираните
от
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
(ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.
Към офертата си участникът подава:
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици (Образец N° 8)
В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в декларацията.
3. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК).
Към офертата си участникът подава:
Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 9).
Забележка: Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, изискванията към
личното състояние се отнасят и за тях.
Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да
предостави актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
поръчката. Документите се предоставят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не определя
критерии за подбор, които се отнасят до правоспособността за упражняване на професионална
дейност.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не определя критерии за подбор, които
се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.
Технически и професионални способности: Възложителят не определя критерии за подбор,
които се отнасят до техническите и професионални способности на участниците.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[X] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА
ЦЕНА'" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Обект на оценяване е предложената от участника обща цена за изпълнение на доставките,
предмет на поръчката, която е образувана от сбора от единичните цени за доставка и монтаж на
един брой офис контейнер за базата на ул. „Опълченска" № 77 и един брой складов контейнер за
парк „Марно поле".
Важно: Участник, който предложи възнаграждение над общата прогнозна цена и/или
определените прогнозни единични цени ще бъде отстранен от участие в поръчката!
Забележка:
Ценовото предложение се проверява, за да се установи, че е подготвено и представено в
съответствие с изискванията на поръчката.
При констатирането на аритметични грешки, допуснати от участника при пресмятането
на общата и/или единичните цени, същият се отстранява от участие!
При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за верен се приема записът с
думи.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, когато най-ниската предложена цена се предлага в две или повече оферти.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 03.05.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 08.08.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 10.05.2018 г.

Час: (чч:мм) 11:00

Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Велико Търново на
адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, заседателна зала. Отварянето на офертите
е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........ ]

Друга информация (когато е приложимо):
В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от
ЗОП срокът ще бъде удължен с най-малко три дни. За наличие на последното обстоятелство ще
бъде публикувана информация в профила на купувача:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/585
Оферта следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие, в т.ч опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата по Примерен образец № 1.
2. Представяне на участника, съгласно Образец № 2.
3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена
поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това,
съгласно документите м у за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички
данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
обществената поръчка.
4. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението, както и информацията по т. 2, раздел 1 от настоящ ата
документация;
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 3.
6. Ценово предложение, съгласно Образец № 4.
7. Декларация по чл. 97. ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1. т. 1, 2 и 7
от ЗОП) - (Образец № 5).
8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3. т. 4,
т. 5 („а", ,.б") от ЗОП) - {Образец № 6).
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител {Образец № 7), ако е приложимо.
10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици (Образец № 8).
11. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП {Образец №
9).
12. При участници специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 12 от ЗОП от участник (Образец № 10):
13. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се
позовава на такива.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
~Дата
п --------------------------------й---------------------------'--------- ^
на настоящата обява

Дата: (дд/мм гггг)

9.^?.:..2 0 18 г.

тт

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) инж.

).

Длъжност: Кмет на Община Велико /Търновс),
.
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