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

e-mail: аор(я aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.be

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

Номер на обявата: ОБ-2 от 27.02.2017 г.

Възложител: ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Поделение (когато е приложимо): [........ ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 
Адрес: гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2 
Лице за контакт; Надя Петрова; Благовеста Факирова 
Телефон: 062 619 228; 062 619251 
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 
[ ] Доставки 
[ X ] Услуги
Предмет на поръчката:
„Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска 
техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на 
Общината” по позиции:
Позиция 1 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова 
земеделска техника по списък - Приложение 4;
Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова 
земеделска техника по списък - Приложение 5;

Кратко описание:
Изпълнителят следва да извършва абонаментно техническо обслужване и профилактика на 
техниката на Възложителя, съгласно приложен списък за съответната позиция, поне веднъж 
годишно на дата посочена от представител на Възложителя, като за целта техниката се 
доставя в сервиза на Изпълнителя.
Количеството и вида на техниката подлежаща на поддръжка е посочена в Приложения към 
договора, като съдържанието на тези списъци може да се актуализира от Възложителя по 
всяко време, като може да се добавя и изважда техника от тях.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по време на изпълнението на договора е длъжен да спазва: указанията на
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Възложителя, заедно с техническата спецификация на поръчката, както и всички нормативни 
документи, касаещи извършване на възложеното.

Договорът се сключва за срок 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок бъде 
достигнат прага по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП -  70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС 
договорът се прекратява предсрочно. В стойността от 70 000 лв. са включени и разходи, които 
ще извършва Община Велико Търново по аналогична дейност, като всичките заедно не следва 
да надхвърлят посочената стойност.

Място на извършване:
Гр. Велико Търново

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 61 000.00 BGN  

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

Номер на обособената позиция: №1
Наименование: Позиция 1 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и 
паркова земеделска техника по списък - Приложение 4;

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 36 000 лв.________________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Номер на обособената позиция: №2
Наименование: Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска 
и паркова земеделска техника по списък - Приложение 5;

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 25 000 лв._________________________

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.
- Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г” от Единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 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.

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност -  Възложителят 
не определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност.

2. И кономическо и финансово състояние - Възложителят не определя критерии за 
подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

2



3. Технически и професионални способности:
Участниците трябва да отговарят на следните технически и професионални способности:
1. Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на посочените дейности предмет 
на настоящата поръчка, съгласно техническата спецификация, като изброи длъжностите и 
конкретните лица, които ще извършват дейностите.

1.1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) информация, в съответствие с т. 1, за лицата които ще бъдат ангажирани с 
изпълнението на поръчката, в който посочва образователна и професионална квалификация 
на лицата - Част IV, 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.

2. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен с 
предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
2.1. За доказване на съответствието с изискването на т.3.2. 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. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП -  Част IV, Раздел В, 16. 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.
* За идентични или сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности по 
поддръжка, ремонт и профилактика на градинска, горска и паркова техника.

Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП участник може да използва ресурсите на трети лица при 
изпълнение на поръчката при условие, че докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 
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:
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[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена

Методика за определяне на най-ниска цена

Ц -  Ценови критерий -  определя най-доброто ценово предложение. Комисията оценявг 
предлаганата от участниците обща комплексна цена по подпоказател за предлаганата цена ш 
труда и размер на отстъпките от Участника. Най - висока оценка получава предложението 
което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най- малък бюджетен разход 
Оценката се определя по следната формула, като максималният брой точки е 100:

Ц = Ц,1 х 25 + Цг х 25 + Цз х 25 + Ц,4 х 25, като:

• Подпоказатели:
Ц,1 -  ценова ставка за труд
Цг -  предложена отстъпка от цената на резервните части
Цз -  предложена отстъпка от цената на масла и други консумативи
Ц4 -  предложена отстъпка от цената при закупуване на нова техника

Ц 1 -  ценова ставка за труд. Образува се по следната формула:

Ц 1 = Ц ппш  , където Ц т т  е минималната предложена цена, която получава максималният 
Ц т  брой 25 т., а Цп е цената предложена от съответния участник.

Цг -  предложена отстъпка от цената на резервните части.

Цг = Огп , където О зтах  е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на частите, 
О гтах която получава максималният брой точки, а Озп е предложената отстъпка от 
съответния участник.

Цз -  предложена отстъпка от цената на масла и други консумативи.

Цз = Озп _2 където О зтах  е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на масла 
О зтах  и консумативите, която получава максималният брой точки, а Озп е 
предложената отстъпка от съответния участник.

Ц4 -  предложена отстъпка от цената при закупуване на нова техника.

Ц4 = 04П д където О т а х  е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на новата
04ш ах техника от Изпълнителя, която получава максималният брой точки, a On е 

предложената отстъпка от съответния участник.

Забележка: При извършване на оценяването по съответния подпоказател ще се използва 
закръгляване до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).
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Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При 
разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с 
думи.

В случай че максималният брой точки сбор от предложените цени и отстъпки на две или 
повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място оферти, по реда за определяне съгласно чл. 58. ал. 2 и ал. 3 
от ППЗОП.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 06.03.2017 г. Час: 17:00 ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: 02.05.2017 г. Час: 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 07.03.2017 г. Час: 11:00 ч.

При не постъпване на три оферти и допълнително удълженият срок -  отваряне на
оферти на 13.03.2017 г. 11:00 ч.

Място на отваряне на офертите:
В заседателна зала на Община Велико Търново

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 прилож имо):
Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 06.03.2017 г. Отварянето на офертите 
ще се извърши на 07.03.2017 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 до 17:00 часа на 10.03.2017 г. и отварянето на офертите ще се състои на 
13.03.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. За наличие на последното 
обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача: https://www.veliko- 
tamo vo .b g/b g/profil-na-kupuvacha/464
Опаковката на участника, следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие по опис на документите и информация, съдържащи се в офертата -  по 
Примерен 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).
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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: 27.02.2017 г._________

--------------------------------------------------------------/  / I  У.'Л .  V

Възложител:
Трите имена: инж. Даниел, Ildnad
Длъжност: Кмет на Qdiipma^Bели)ц) ^ърново

-------------------------------------------------------------------- 1----------------------а х " -е -------------- —
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Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


