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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 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-9 от 26.08.2016 г. 

  

 

Възложител: Община Велико Търново 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2 

Лице за контакт: Теодора Минкова, Милена Курдова 

Телефон: 062 619 229; 062 619 251 

E-mail: mop_vt@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка 

на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново и нейните обекти, 

съгласно списък”. 

  

Кратко описание: Изпълнителят ще извършва противопожарно обследване, техническо 

обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на Община Велико Търново 

и нейните обекти по приложен списък и съгласно потребностите на възложителя. 

Договорът се сключва за 1 година и може да се прекрати предсрочно, ако в рамките на 

този срок се достигне прага по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – 70 000,00 (седемдесет хиляди лв. 

и 00 ст.) лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет. 

  

Място на извършване: Община Велико Търново 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00 лв. 

  

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

 

Номер на обособената позиция:  
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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:  

 За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Валидна регистрация в 

регистъра, съгласно НАРЕДБА №8121з - 531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за 

осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или 

поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност, от търговци и контрола върху тях при Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – МВР за дейностите предмет на поръчката. 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: [……] 

Участниците трябва да отговарят на следните технически и професионални способности: 

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен 

с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване 

на оферти. 

1.1. За доказване на съответствието с изискването на т.1, Участникът предоставя 

(декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): списък на 

услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, с 

попълнени стойности, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената 

услуга, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП – Част ІV, Раздел В, 1б. Доказателствата могат да 

бъдат под формата на: удостоверение/референция, издадени от получателя или от друг 

компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за извършената услуга или други документи доказващи изпълнената услуга. 

*Забележка: Сходни с предмета на настоящата обществена поръчка са: противопожарно 

обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уредби. 

2. Всеки участник трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, включващ 

минимум двама специалисти за изпълнението на посочените дейности, съгласно 

техническа спецификация, като членовете на екипа следва да притежават професионална 

квалификация за дейността която изпълняват. 

2.1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) информация, в съответствие с т. 2, за лицата които ще бъдат 

ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, в който посочва професионалната 

компетентност на лицата - Част ІV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. Тук участникът следва да 

представи информация за: 

- име, презиме и фамилия на лицето;  

- данни за документа за придобито образование - учебно заведение, № и дата на 

дипломата, образователна степен, професионално направление и специалност;  

- професионален опит: придобит стаж в години. 

 

Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП участник може да използва капацитета на трети лица при 

изпълнение на поръчката при условие, че докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 
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представи документи за поетите от третите лица задължения. 

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. В този случай трябва да 

представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

 

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: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Формула за определяне на краен коефициент „К”: 

К = Ц х 60% + С х 40%, където: 

 

Име: Ц - Ценови критерий                                          Тежест: 60% 

Ц min х 100, където, 

Ц п  

Цmin е най-малкото число, получено от сбора на предложените единични цени за видовете 

дейности съгласно Приложение 4, а Цn е числото, получено от сбора на предложените 

единични цени на n-тия участник. 

Име: Д – Срок за доставка на                                      Тежест: 40%                   

пожарогасител/и след заявка  

(в работни дни)  

Дmin х 100, където,  

Дп 

Дmin е минималния предложен срок, а Дn е срока на n-тия участник. 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.09.2016 г.                    Час: (чч:мм) 17:00  

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.11.2016 г.                     Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 08.09.2016 г. от 11:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: В сградата на Община Велико Търново 
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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 [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 02.09.2016 г. Отварянето на 

офертите ще се извърши на 08.09.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико 

Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 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. За наличие на последното 

обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача: https://www.veliko-

tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/438  

Оферта следва да съдържа следните документи: 

1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата – по Образец №1. 

2. Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец №2). 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП).  

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 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. 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 26.08.2016 г. 

 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) За кмет: ГАНЧО ПЕТКОВ КАРАБАДЖАКОВ 

(съгласно Заповед №РД 22 – 1685/25.08.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново) 

Длъжност: Заместник-кмет „Култура, образование и социални дейности” в Община 

Велико Търново  
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