
А О П АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

е-таП: аор(йаор.Ь§ 
интернет адрес: Шр://\ллллл/.аор.Ьк 

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

Номер на обявата: от 

Възложител: ОБЩИНА 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 лица): Надя Петрова - Директор на дирекция 
„Обществени поръчки", Мая Тодорова - Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки", 
инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията" 
Телефон: 062 619228; 062 619229; 062 620506 
Е-таП: шор_у!@аЬу.Ь§ 

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: Доставка и монтаж на асансъорна уредба за обект Детска градина 
„ Шареният замък " гр. Велико Търново. 

Кратко описание: Доставка на 1 (един) брой нов пътнически асансьор със събирателно 
управление в двете посоки и товароподемност максимум 630 кг. полезен товар, предназначен за 
новострояща се детска градина с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър 
Рашев" № 5, включително сертифицирането му. Изпълнение на всички съпътстващи строително 
монтажни работи, монтаж, пускане в експлоатация и регистрация на новия асансьор, както и 
подсигуряване на резервни части и извършване на качествено гаранционно обслужване. 
Техническите параметри и изисквания за асансьорната уредба са подобно посочени в 
Техническата спецификация на поръчката. 

Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към 
датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В този смисъл и изпълнението 
на договора се отлага до възлагане с възлагателно писмо. Всяка от страните може да поиска 
писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от 
сключването му в случай на неосигурено финансиране. 
Изпълнителят е длъжен по време на изпълнение на договора да спазва указанията на 
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Възложителя, Техническата спецификация на поръчката, Техническото и Ценовото си 
предложение, както и всички нормативно установени изисквания за изпълнение на работата. 

Срокът за изпълнение на поръчката е максимум 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 
датата на уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигурено финансиране. 

Изискванията към изпълнението са подробно посочени в Приложение № 1 - Техническа 
спецификация и Приложение № 3 - Проект на договор. 

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, 
където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, 
тип, произход или производство да се чете и разбира „ или еквивалент ". 

Място на извършване: асансьорната уредба се доставя и монтира в новострояща се Детска 
градина „Шареният замък", с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Рашев" 
№5. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 32 000,00 лв. без ДДС 
Посочената прогнозна стойност е максимална за изпълнение на предмета на поръчката и не 
следва да се надвишава! 
Участник, който предложи възнаграждение над определената прогнозна стойност за 
изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от участие в поръчката! 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 

Номер на обособената позиция: [ ] 

Наименование: [ ] 

Прогнозна стойност (в лв., 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. Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, 
т. 1 - 7 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. 
Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП с 
декларация по образец на Възложителя. Към офертата си участникът подава: 
- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП - (<Образец №5) и 
- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 
ЗОП - (Образец № 6). 
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП (Образец № 5) 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 - 6 ЗОП (Образец № 6) 
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 - 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. 192, ал. 3 от ЗОП. 

2. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, 
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т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 

При подаване на офертата си участникът представя: 
Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец № 10). 

3. 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. 
При подаване на офертата участникът представя: 
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 № 9) 
В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в декларацията. 

4. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 
69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (ЗПКОНПИ): 
„Чл. 69. (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането 
на процедури за обществени поръчки ши в процедури, свързани с предоставяне на средства от 
фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 
българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 
длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури 
пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея 
юридическо лице. 
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки ши в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз ши предоставени 
от Европейския съюз на българската държава, се пршага и за юридическо лице, в което лицето 
по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове ши е управител ши член на орган на 
управление ши контрол след освобождаването му от длъжност. " 
Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ са изброени в чл. 6, ал. 1 
от същия закон. Ограничението, предвидено в чл. 69 от ЗПКОНПИ се отнася и за лицата по § 2, 
ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ. 
При подаване на офертата участникът представя: 
Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (Образец № 11) 

5. Възложителят отстранява участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 
1. Всеки участник в процедурата следва да е регистриран в Регистъра на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ на лицата, извършващи дейности по поддръжка, 
ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, издадено на основание чл. 
36, ал.6 от Закона за техническите изисквания към продуктите на лицата, имащи право да 
извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена 
опасност или еквивалентен съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен. 
Документ за доказване на съответствието с поставения критерии за подбор: 
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посочения критерии за 
подбор, чрез попълване на Представяне на участника (образец 2) в съответната част, а именно: 
Част „Участникът вписан ли е в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП". Изпълнението на 
изискването се декларира в образец № 2, чрез попълване на отговор „да" или „не" и се описва 
съответното удостоверение за регистрация. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 
2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП - трябва да 
посочи регистрацията си в Регистър на вписаните в държавна агенция за метрологичен и 
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технически надзор или еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, която да не е прекратена, съответно да представи документ за 
извършена регистрация, когато това не може да бъде установено от публичен регистър с 
безплатен достъп или участникът не е посочил институцията, която осигурява достъп или друг 
начин за установяване на посоченото обстоятелство. 
За чуждестранни лица - еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на 
участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава 
регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са 
установени. 
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, поне един от участниците в 
обединението, който ще извършва монтажа на асансьорната уредба съобразно разпределението 
на дейностите в договора за обединение, трябва да е вписан в регистъра, съгласно чл. 36, ал. 1 от 
Закона за техническите изисквания към продуктите. Когато участник предвижда участието на 
подизпълнител/и, изискването се отнася до този/тези подизпълнител/и, който/които ще 
изпълнява/т монтажа на асансьорната уредба съгласно разпределението на дейностите, които ще 
извършва/т. 

Икономическо и финансово състояние: 
Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и 
финансовото състояние на участниците. 

Технически и професионални способности: 
Участниците следва да представят информация за техническите и професионалните си 
способности, с която да докажат че отговарят на изискванията на Възложителя, а именно: 

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум една доставка с предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. По този 
критерий за подбор Възложителят не поставя изискване за обем. 
Под „дейности с предмет, сходен с този на поръчката" следва да се разбира доставка и монтаж 
на асансьорна уредба. 
Документ за доказване на съответствието с поставения критерии за подбор: 
Към офертата участниците подават Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с 
критериите за подбор (Образец № 12) - попълва се Част I - Списък на доставките, които са 
идентични или сходни с премета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 
получателите. Документите, които доказват извършената доставка/и се представят от участника, 
определен за изпълнител, или при поискване в хода на поръчката на основание чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП. 
Забележка: 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, те трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 
капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Ако участникът възнамерява да използва подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните 
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са 
налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
лица също се представят декларациите за липса на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор, съобразно изискванията на документацията за общестявена поръчка. 
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
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) 
Име: ЦЕНА Тежест: 100 % 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 17.02.2020 г. Час: (чч:мм) 17:00 ч. 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 31.08.2020 г. Час: (чч:мм) 17:00 ч. 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 19.02.2020 г. Час: (чч:мм) 10:00 ч. 
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. 

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): 
Гаранция за изпълнение: 
Задължение за представяне на гаранции възниква само за участника, определен за изпълнител на 
обществената поръчка. Определеният за изпълнител предоставя гаранция, която да обезпечи 
изпълнението на договора. 
Гаранцията за изпълнение е в размер на: 5 % (пет на сто) от стойност на договора без ДДС. 
Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранцията за изпълнение - парична 
сума, банкова гаранция или застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението 
чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Гаранцията, ако е под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от 
името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците 



в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията 
или титуляр на застраховката. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат 
в договора за обществена поръчка. 

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: Ьир5:/Лу\У№.уеНко-1атоуо.Ъ§/Ъ§/ргоШ-па-
кириуасЬа/775 

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. За участници обединения - Копие от документ за създаване на обединението, съгласно раздел 
I, т. 3 от документацията; 
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 3; 
5. Ценово предложение, съгласно Образец № 4; 
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 
от ЗОП) - по Образец № 5; 
7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 
ЗОП) - по Образец № 6; 
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо - Образец № 7; 
9. Декларация за съгласие за участие като трето лице, ако е приложимо - Образец № 8; 
10. Декларацията 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 № 9; 
11. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП - Образец № 
10; 
12. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество - Образец № 11; 
13. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор - Образец № 12; 
14. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се 
позовава на такива. 

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както 
следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
- Национална агенция по приходите: 
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700 
Интернет адрес: \у\у\у.пар.Ь§ 
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 
- Министерство на околната среда и водите 
Интернет адрес: \улу\у5.тое\у.§оуегптеп1:.Ъ§ 
Адрес: гр. София 1000 
Бул. „Мария Луиза" 22 
ОТНОСНО задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
- Министерство на труда и социалната политика 
Интернет адрес: \уту.т18р.§оуегптеп1:.Ь§ 
Адрес: гр. София 1051, ул. Триадица № 2 
Телефон: 02 8119 443 
- Агенция по заетостта: 
Интернет адрес: \у\у\у.а2.§оуегптеп1.Ъ§ 
Адрес: София 1000, бул. „Дондуков" № 3 
Телефон: 02 980 87 19 
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Факс: 02 986 78 02 
- ИА „Главна инспекция по труда"; 
Интернет адрес: \у\у\у.§П.§оуегптеп1.Ъ§ 
Адрес: София 1000, бул. „Дондуков" № 3 
Телефон за консултации: 0700 17 670 
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