
АГЕНЦИЯ ПО О БЩ ЕСТВЕН И  ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. "Леге" 4 

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

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

 JL / " *  pqL  ______________________________________________________________________________

Номер на обявата: О Б - . . ' . от .! т ^ г .Ш у 2 0 1 7  г.

Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Поделение (когато в 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, Даниела Дойнова
Телефон: 062 619228; 062 619229
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 
[X] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за 
растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и 
други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции:

Позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал  -  храсти, дървета, тревен чим и 
тревни смески ”

Позиция № 2 „Доставка на препарати за растителна защита, торове и почва”

Кратко описание: Обект на обществената поръчка са доставката на различни видове посадъчни 
материали, препарати за растителна защита, торове и почва, по опис за съответната обособена 
позиция съгласно Техническата спецификация.
Доставките се извършват след предварителна писмена заявка/възлагателно писмо в зависимост 
от конкретните потребности на Общинско предприятие „Зелени системи" или друга структура 
при Община Велико Търново.

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
- доставяне (транспортиране) на отделните артикули, включени в обхвата на съответната 
обособена позиция, франко склада на Възложителя;
- съхраняване на растителния материал (при необходимост) до момента на предаване -  доставяне 
за засаждане на обекта, посочен от Възложителя;
- доставките се извършват по предварителна заявка за видове, размери, брой и място за доставка;
- по отношение на посадъчния материал преди доставката се представят мостри, които трябва да

А () 11

1

http://www.aop.bg
mailto:mop_vt@abv.bg


се одобрят от Възложителя.

Изпълнителят, по време на изпълнение на договора е длъжен да спазва указанията на 
Възложителя, Техническата спецификация на поръчката. Техническото и Ценовото си 
предложение, както и всички нормативно установени изисквания за изпълнение на работата.

Договорът за всяка от обособените позиции се сключва за срок до 17.07.2019 година, считано от 
датата на сключването му или до достигане на прага по чл. 20. ал. 3, т. 2 от ЗОП -  70 000 
(седемдесет хиляди) лева без ДДС. заедно с други договори с аналогичен предмет*, в 
зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
* В стойността от 70 000 лв. са включени разходите на Община Велико Търново по настоящата 
поръчка, в т.ч. по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2, както и по договор от 
17.07.2017 г. с ,.Д и Д Еврофлора" ООД, сключен след обява с № ОБ-8 от 09.05.2017 г. за 
обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал -  разсад на цветя’", като всичките 
заедно не следва да надхвърлят посочената стойност.

Място на извършване: обекти, намиращи се на територията на Община Велико Търново.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 23 800 BGN 

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
Участниците в настоящата поръчка имат право да представят оферта за една или за 
всички обособени позиции.

Номер на обособената позиция: 1

Наименование: „Доставка на посадъчен материал -  храсти, дървета, тревен чим и тревни 
смески"

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 16 800 BGN

Номер на обособената позиция: 2

Наименование: „Доставка на препарати за растителна защита, торове и почва” 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 7 000 BGN

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 е налице някое 
от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на 
провеждане на поръчката. Основанията по чл. 54. ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП за отстраняване се 
прилагат 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.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на горните основания за 
отстраняване в част III, раздели А. Б, В и Г от Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП).

Тъй като обстоятелствата по чл. 54. ал. 1. т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 194 -  208, 
чл. 213 а -  217. чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат характер на национално основание за
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изключване, участниците декларират липсата или наличието им в Част III, Раздел Г от 
ЕЕДОП. като в дясната част от полето вписват текста: „ Издадена ли е по отношение на 
икономическия оператор или на лице, което го представлява според документите му за 
регистрация, окончателна присъда за престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213 а -  217, чл. 219 -  
252 и чл. 254а -  260 от ИК, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно 
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? " и дават 
своя отговор, като маркират съответно ДА или НЕ.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 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 ЕЕДОП.

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.

При подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на основания по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), като впише текста: „По 
отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата 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 " и даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

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. 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, че 
не е свързано лице с друг участник в поръчката, като в част III. буква „Г” от ЕЕДОП (дясна 
част) впише текста: „Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла па §2, т. 45 от 
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка" и даде своя 
отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Изискване приложимо само за обособена позиция № 1:
1. Участниците следва да са вписани за търговия на посадъчен материал -  декоративни 

култури в Регистъра на физическите и юридически лица, които произвеждат, заготвят и търгуват 
посевен и посадъчен материал на територията на Реп>блика България, поддържан от 
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (И АС АС) към 
Министерство на земеделието и храните, в съответствие е чл. 28. ал. 4 от Закона за посевния и 
посадъчен материал и чл. 15 от НАРЕДБА № 13 от 31.03.2004 г. за реда за издаване на 
разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация 
на търговци на посевен и посадъчен материал, а за участници - чуждестранни лица в аналогичен 
регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участникът декларира в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП информация, в съответствие с 
изискването.

Изискване приложимо само за обособена позиция № 2:
2. Участниците следва да са вписани в Регистъра на лицата, които притежават 

удостоверение за търговия е продукти за растителна защита и на съответните обекти за търговия 
с продукти за растителна защита, поддържан от Българската агенция по безопасност на храните, 
съгласно чл. 6. ал. 1, т. 4 от ЗЗР. а за участници - чуждестранни лица в аналогичен регистър 
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Участникът декларира в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП информация, в съответствие с 
изискването.

На основание § 6. ал. 1 от ПЗР на новия Закон за защита на растенията (Обн. - ДВ, бр. 61 
от 25.07.2014 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм. и доп.. бр. 44 от 10.06.2016 г„ в сила от



10.06.2016 г.) Възложителят ще приема за покрито изискването по т. 2. ако участниците 
притежават разрешения за търговия на едро или дребно на продукти за растителна защита, 
издадени до влизането в сила на новия закон, чиято валидност все още не е изтекла.

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:

Изискване приложимо само за обособена позиция № 1:
1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката" се разбира доставката 

или производството на 200 броя дървесна и/или храстова растителност.
Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 (една) доставка или 

производство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три 
години от датата на подаване на офертата.

За доказване на изискването участниците представят списък на доставката/ите или 
произведения посадъчен материал, които са идентични или сходни с премета на обществената 
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената/ите доставка/и или производство.

Информацията, необходима за доказване съответствието с поставеното изискване, в това 
число и обем на доставката/ите или на произведения посадъчен материал, се попълва в Част IV, 
Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП.

* На етапа на подаване на офертата за удостоверяване на съответствие с критериите за 
подбор в офертата си участниците представят ЕЕДОП, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

* 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.

* 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 поръчката. Възложителят 
изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от 
тези условия.

* 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 поръчката. Възложителят изисква замяна на 
подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

* При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 
и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е приложимо ЕЕДОП се представя и за всеки от 
участниците в обединението, което не е юридическо лице. 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 се представя отделен ЕЕДОП. В него се 
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните 
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация.

*Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за 
изпълнител да предостави актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за

4



отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 
Документите се предоставят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

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)
Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки. 

Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а останалите 
следват в низходящ ред. Оценяването и класирането на офертите се извършва поотделно за всяка 
обособена позиция.

2.1. Методика за оценка за обособени позиции № 1 „Доставка на посадъчен материал -  
храсти, дървета, тревен чим и тревни смески":

Крайната комплексна оценка (Р) на съответния участник се изчислява по следнатг 
формула:

Р = C l + С2, където

С1 -  показател, оценяващ предложената от участниците сума от единичните цени в левг 
без ДДС за артикулите по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция №1

С2 -  показател, оценяващ предложената от участниците сума от единичните цени в левг 
без ДДС за артикулите по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1

Тежест на показател С1 в комплексната оценка (Р) -  60 %  от 100 т.
Тежест на показател С2 в комплексната оценка (Р) -  40 % от 100 т.

Оценяването по показател С1 ще се извърши като максимален брой 60 точки ще получг 
участника, предложил най-ниската цена в лева без ДДС, изчислена като сума от единичните цени зг 
артикулите по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 1. а точките нг 
останалите участници ще бъдат определени по формулата:

C l = Clmin.* 60, където 
С1„

Clm in е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС за артикулите пс 
таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 1 от всички допуснати до оценкг 
участници

С1и -  предложената сума от единичните цени в лева без ДДС на оценявания участник за 
артикулите по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 1

Оценяването по показател С2 ще се извърши като максимален брой 40 точки ще получг
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участника, предложил най-ниската цена в лева без ДДС. изчислена като сума от единичните цени зi 
артикулите по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1, а точките н е  

останалите участници ще бъдат определени по формулата:

С2 = С2т ;п * 40, където 
С2П

C2min е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС за артикулите пс 
таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1 от всички допуснати до оценк; 
участници

С2п -  предложената сума от единичните цени в лева без ДДС на оценявания участник за 
артикулите по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1

2.2. Методика за оценка за обособена позиция № 2 „Доставка на препарати за растителн;
защита, торове и почва :

Оценяването ще се извърши като максимален брой 100 точки ще получи участника 
предложил най-ниската цена в лева без ДДС. изчислена като сума от единичните цени за артикулит; 
по таблица № 3 от техническата спецификация за обособена позиция № 2, а точките на останалите 
участници ще бъдат определени по формулата:

Р = 100, където
С„

Cmin е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС за артикулите пс 
таблица № 3 от техническата спецификация за обособена позиция № 2 от всички допуснати до оценк: 
участници

С„ -  предложената сума от единичните цени в лева без ДДС на оценявания участник за 
артикулите по таблица № 3 от техническата спецификация за обособена позиция № 2

Забележка:

При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 
десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/лм/гггг) 10.08.2017 Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 15.11.2017 Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 11.08.2017 Час: (чч:мм) 11:00

М ясто 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.
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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 [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........]

Друга информация (когато е приложимо):
Важно: Участниците в настоящата поръчка имат право да представят оферта за една или 
за всички обособени позиции!
В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти за всяка една от обособените 
позиции, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът ще бъде удължен с най-малко три дни. За 
наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/511 
Оферта следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие, в т.ч 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).
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
4. 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.
5. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното основание за 
създаване на обединението, както и информацията по т. 2, раздел I от документацията за 
обществената поръчка.
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №  3.
7. Ценово предложение, съгласно Образец №  4.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 03.08.2017 г.

В ъзлож ител  
Трите имена: (Подпис и печат) 
Длъжност: Кмет на Община
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




