
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
11000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

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

Номер на обявата: ОБ  от 12.06.2018 г.

Възложител: Община Велико Търново
Поделение (когато е приложимо): [....... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 
Адрес: гр. Велико Търново, нл. „Майка България“ № 2
Лице за контакт: Петко Павлов -  Директор на ОП „Спортни имоти и прояви -  гр. 
Велико Търново“; Надя Петрова -  Директор дирекция „Обществени поръчки“; Трета 
Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
Телефон: 062/628315, 062/619 228, 062/619 231 
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 
[ J  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: „Доставка на професионална система за косене на трева и 
поддръжка на тревни площи за нуждите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико 
Търново“

Кратко описание: Доставка на професионална система за косене на трева и поддържане на 
тревни площи, с възможност за използване на различни приставки (шпинделова 
косачка), с търкалящо столче и валяк, за нуждите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр.
В. Търново

Място на извършване: град Велико Търново

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): 18 510.00 лева без ДДС 

Обособени позиции (когато е приложимо)-. [] Да |х) Не
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Номер па обособената позиция: [ ]
Наименование: [ ...... ]

Прогнозна стойност (в ле., 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 са 
налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на 
поръчката. Предходното се прилага 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.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 
представляват участника.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на 
горните основния за отстраняване в декларации образец № 5 и образец № 6,

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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от 
закона. В декларация образец № 8 участникът декларира липсата или наличието на 
основания 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 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по 
чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за 
реабилитиране.

3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
поръчка. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица. 
При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, че не е свързано лице с друг участник в поръчката 
(декларация образец № 9).

В случай, че комисията за провеждане на процедурата установи, че посоченото е 
невярно, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица.

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП участник може да използва подизпълнители при 
изпълнение на поръчката при условие, че посочи в офертата подизпълнителите и дела от 
поръчката, който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива (декларация 
образец № 7). В този случай трябва да представи доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения.

Преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за
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Друга информация (когато е приложимо):

Доставката на системата за косене, предмет на настоящата обява, ще се извърши 
след осигуряване на финансиране. При наличието на това условим, Възложителят' 
ще възложи с възлагателно писмо на избраният изпълнител да извърши доставката 
в срока, който е предложил в офертата си (съобразни посочените от възложителя 
условия).

Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са 
подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя 
образци и документация, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на 
Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/594.

Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и 
изискванията на възложителя, могат да се представят в "Център за услуги и информация 
на граждани", в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. 
"Майка България" № 2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч.

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 часа на 19.06.2018 г. Отварянето на 
офертите ще се извърши на 20.06.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико 
Търново.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или 
техии упълномощени представители.
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 до 17:00 часа на 22.06.2018 г. и отварянето на 
офертите ще се състои на 25.06.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико 
Търново. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в 
профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/594.

Офертата следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата - Образец № 1
2. Представяне на участника -- Образец № 2
3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата 

обществена поръчка (когато учас тникът не се представлява от лицата, които имат 
право на това, съгласно документите му 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 -  документ (договор/споразумение) за създаване на 
обединението -  оригинал или нотариално заверен препис.

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 обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от 3011, съгласно образец № 5.
8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 

ЗОП, съгласно образец № 6.
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образец № 7
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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, съгласно образец № 8

11. Декларация във връзка с във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, 
т.4 от ЗОП, съгласно образец № 9

Дата на настоящ ата обява
Дата: 12.06.2018 г.

I. I /
Възложител:
Трите имена: (Подпис и печат )

ПАНОВ

*
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




