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

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

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

Номер на обявата:  о т ......... ............................ 2017 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: инж. Паша Илиева; Благовеста Факирова 
Телефон: 062 619 251 
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:
,, Доставка на прикачен инвентар /косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП ,, Зелени 
системи" гр. Велико Търново /втораупотреба/”

Кратко описание:
Изпълнителят ще достави прикачен инвентар: косачка и кастрачка (втора употреба) за 
нуждите на ОП ..Зелени системи", гр. Велико Търново, съвместими за работа със самоходна 
машина марка: Мерцедес Бенц, модел: Унимог 408/10 -  U90/, година на производство: 1996 
г., дизел, 122 к.с., задвижване: 4x4.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по време на изпълнението на договора е длъжен да спазва указанията на 
Възложителя, заедно с техническата спецификация на поръчката, както и всички нормативни 
документи, касаещи извършване на възложеното.

Място на извършване:
Съгласно конкретната необходимост на Възложителя на територията на Община Велико 
Търново.

А С) П

1

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


Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 40 000 BGN 

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: [........ ]

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност [........ ]

Икономическо и финансово състояние [ j

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

НАЙ - НИСКА ЦЕНА

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложената цена за косачка 
и кастрачка, съгласно техническата спецификация, като на първо място се класира 
участникът предложил най -  ниска обща сума от цените на видовете прикачен инвентар 
включен в Техническата спецификация.

Най-доброто предложение, което предлага най-малък бюджетен разход (най-ниска 
обща цена), получава 100 т„ а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след 
прилагане на следната формула:

Ц = Ц тin х 100. където:
Ц  п
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Ц min е най-ниската предложена обща цена за доставка на прикачен инвентар /косачка 
кастрачка/ (втора употреба),
а Ц п е предложената обща цена от n-тия участник за доставка на прикачен инвентар /косачк 
и кастрачка/ (втора употреба).

Забележка: При извършване на оценяването по съответния показател ще се използва 
закръгляване до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

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. (отнася се само за общата цена без ДДС)

* Указания на Възложителя:

• Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени. предложени в друга валута 
се отстраняват.

• Цените в офертите ще бъдат сравнявани в лева, с точност до втория знак след десетичната 
запетая.

В случай че предложените цени 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: 26.10.2017 г. Час: 17:00 ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: 22.12.2017 г. Час: 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 30.10.2017 г. Час: 11:00 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):

3



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: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/533 
Опаковката 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. Представяне на участника, съгласно Образец №2.
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 - копие от документ, от който да е видно правното основание 
за създаване на обединението, както и информацията по т. 2, раздел I от настоящата 
документация.
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3.
6. Ценово предложение, съгласно Образец №4.
7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 1, 
2 и 7 от ЗОП) - (Образец №5).
8. Декларация по чл. 97. ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 
т. 4, т. 5 („а", „б") от ЗОП) - {Образец №6).
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител {Образец №7), ако е приложимо.
10. 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, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици {Образец №8).
11. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от 30Д'в;ьв връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП {Образец 
№9).

_
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Дата на настоящата обява
* >  ч

Дата: 19.10.2017 г. 1 ........  *.
- . <  К  • •'• > > ’ ’  i  ‘•«е ' J

Възложител: * / •  • /  
4* >  /

Трите имена: инж. Д аниел, ж  Панова 
Длъжност: Кмет на Община Велико Търновд/ /
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




