
BG-Велико Търново 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

NUTS: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора 

Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 

062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251 

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318,стая 321 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg. 

Услуги 

„Предоставяне под наем на сметосъбиращи автомобили за нуждите на ОП „Зелени 
системи” - гр. Велико Търново” 

90500000 

Описание:  
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци  

Изпълнителят следва да предостави под наем на Община Велико Търново за нуждите на 
ОП „Зелени системи” два броя сметосъбиращи машини: Сметосъбиращ автомобил с 
характеристики, съгласно т. І от Приложение 3 "Технически спецификации", и 
Комбиниран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил с характеристики, съгласно т. ІІ от 
Приложение 3 "Технически спецификации" 

46000 BGN 

Община Велико търново 

BG321 

Обществената поръчка обхваща предоставяне под наем на два броя сметосъбиращи и 
сметоизвозващи автомобила с характеристики, съгласно Техническа спецификация 
(Приложение 2). При изпълн-то на общест. поръчка да се съблюдава действащ. в 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

стран.зак-во, всички норм. док-ти, касаещи предм. на поръчк., правилници, нормативи и 
стандарти в обл. на предм. на поръчката, в това число противопож., технич. и др. норми. 
По време на изпълн-е на д-ра ИЗПЪЛН. е длъжен да спазва: техник. на безоп. на труда. 
Договорът се сключва за срок от 1 (една) година. Ако преди изтичане на този срок бъде 
достигнат прага от 46 000.00 (четиридесет и шест хиляди) лвева без ДДС) договорът се 
прекратява предсрочно. Сметасъбиращите автомобили, предмет на поръчката, може да са 
нови или употребявани, като във втория случай следва да са с първоначална регистрация 
не по-рано от 01.01.2010 г. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 
02.09.2014 г. Съгласно чл. 101б, ал. 1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на 
представените оферти ще се извърши на 03.09.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Община 
В. Търново, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на 
него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). 

Икономически най-изгодна оферта 

К = Ц х 50 % + Д х 50 %, където: Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-
доброто ценово предложение. Преценява се най- изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
предложение, което ще има за своя последица най–малък бюджетен разход. На оценка 
подлежи предложената обща месечна наемна стойност за двата автомобила. Най-висока 
оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката 
срещу най-ниска цена (най-ниска обща месечна наемна стойност за двата автомобила). 
Офертата на участника с най - ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща 
оценка се определя по следната формула: Ц = Ц min / Ц n х 100 , където Ц min-е най- 
ниската предложена обща месечна наемна стойност за двата автомобила, а Цn – е общата 
месечна наемна стойност за двата автомобила, предложена от n-тия участник. Д - Срок за 
доставка (в календарни дни) след подписване на договор - най – краткия предложен срок 
за доставка (в календарни дни) се оценява със 100т. Предложението, което в най-голяма 
степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най – краткия предложен срок за 
доставка) и съответства на поставените изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко 
следващо се оценява по следната формула: Д = Д min /Д n х 100 , където Д min - е най- 
краткия предложен срок за доставка, а Дn е предложения срок за доставка от n-тия 
участник. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка". 

02/09/2014 17:00 

НЕ 

Участниците могат да подава оферти само за двете обособени позиции едновременно. 
Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Списък на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата, подписан от участника (съдържанието му се определя според 
документите, които участникът е приложил в офертата си) 2. Данни за лицето, което прави 
предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. 
данни, съгласно образец: административни сведения 3. Техническо предложение (съгласно 
образец), включително срок на доставка (до 45 календарни дни) от подписване на договор. 
4. Срок на валидност на офертата не по-малък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок 
за получаване на офертат 5. Участниците доказват, че ще имат на разположение 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

предложените сметосъбиращи автомобили за целия срок на договора. Представя се 
доказателство/а за собственост/наем или др. на автомобилите, предмет на поръчката 
(договори да покупко-продажба, договори за лизинг, договори за наем или др. подходящи 
документи), както и за датата на регистрацията им. 6. Информация за видовете работи от 
предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на 
тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители, на основание чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (съгласно образец) 7.Декларация за 
приемане на условията на проекта на договор (съгласно образец) 8. Ценово предложение 
следва да съдържа: - обща месечна наемна стойност (без ДДС) за двата автомобила - 
плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата. - Начин 
на плащане: по банков път, с платежно нареждане в бългаски лева Копия на док-ти предст-
ни към оф-та се представят от уча-ка с гриф „Вярно с оригинала” и завер. с подпис и свеж 
печат на уч-ка.Оф-та се депоз. в “Център за услуги и инф-я на граждани”,в сградата на 
Община В.Търново на адрес гр.В.Търново, пл.Майка България № 2.Инф-я относно движ. 
на обществ. поръчка ще се публикува по реда на публик. на публ.покана в Профила на 
купувача(на интернет адреса на Община В.Търново).Образците към наст. покана са на 
разполож. на уч-ците на адреса на Профила на купувача.Съдърж. на оф-та се представя в 
запеч. непрозр. плик, в-у, който се посочва:наимен. на участника,адрес за коресп.,тел., 
факс, е-mail и опис-е на поръчк. по раздел ІІ от настоящ.публ.покана.Възлож.не приема за 
уч-е в проц-рата и не разглежда оф.,която е представ. и депоз. след изтич. на крайния срок 
за получ. на оф-те, посоч.в публ. пок.Съгл. чл.101е,ал.2 от ЗОП при сключване на д-р 
класираният на първо място уч-к представя: 1.док-ти, издадени от комп. орган, за 
удостоверяване липсата на обст-та по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП,освен когато законод-то на 
държ-та,в която е установен,предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 
публ. регистър или предост. им служебно на възл-я, и 2.декл-ции за липсата на обст-та по 
чл.47,ал.5 от ЗОП. 

02/09/2014  
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