
А О П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bR 

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

Номер на обявата: [ ОБ -2 ] 

Възложител: „Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД гр. В. Търново 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 04683 
Адрес: гр. Велико Търново, ул." Цар Тодор Светослав" № 1, вх. А, ет. 4 
Лице за контакт Иван . Димитров, Марияна Василева 
Телефон: 062629695 
E-mail: odpg@mail.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: „Закупуване на 4 броя автомати за талони за платено паркиране" 

Кратко описание: Основанието както и целта на обществемата поръчка е доставка на 4 броя 
автомати за талони платено паркиране с оглед изпълнение на Решение №1221 по препис 
извлечение от Протокол №47 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.09.2018 г. 

Доставката на 4 броя автомати за талони за платено паркиране за нуждите на „Организация на 
движението, паркинги и гаражи" ЕООД гр. Велико Търново да е със следните минимални 
технически характеристики: 

- Двуредов осветен LCD дисплей, даващ информация на български, френски, немски и 
английски език; 

- Софтуер на български език; 

- Унифицирано печатно устройство, работещо с терморолка, отпечатващо мин. 6500 
талона; 

- Талони на български език с информация за ден, час, дата, цена, както и начален и краен 
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час на паркирането; 

- Софтуер, който дава възможност за промяна на тарифата без допълнителни устройства, 
а така също и за включване в терминал за дистанционно следене на работата на автоматите; 

- Двустенен трзор, в зоната на ключалката 4мм. манганова стомана и отговарящ на 
стандарт за сигурност EN14450 - стъпало 2; 

- Преносим трезор с допълнително заключване за единично инкасо; 

- Захранване със соларни батерии; 

- Монетник, работещ с български монети и с евро; 

- Автоматите да работят при температури от -25 до +55 градуса; 

- Автоматите да отговарят на нормите по стандарт EN12414; 

Място на извършване: Доставката да бъде извършена в гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор 
Светослав" №1 А 

Обща прогнозна стойност на поръчката: до 30 000 хил. лв. без ДДС. 

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: 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. Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 
7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 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. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не 



определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност. 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания за икономическо и 
финансово състояние на участниците. 

Технически и професионални способности: Участникът трябва да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 

За „дейности, сходни с предмета и обема на обществената поръчка" възложителят 
ще приема доставка и монтаж на автомати за платено паркиране. 

Минимално изискване: участникът да е извършил доставка/и и монтаж на 
минимум 4 (четири) бр. автомати за платено паркиране, като Възложителят не поставя 
ограничения за вида и характеристиките им, както и не поставя ограничение доставките 
да са изпълнени едновременно към един получател. 

За доказване на техническите и професионалните способности при подаване на 
оферта, участниците представят списък на доставките, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите-
Образец № 2А. 

Съгласно чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП, избраният за изпълнител участник, 
представя преди подписване на договор Списък на доставките, които са идентични 
или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки. 

Информация относно запазени поръчки (когато е причожичо): 
[] 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 обща цена за 4 броя 
автомати за талони за платено паркиране, като на първо място се класира участникът предложил 
най-ниска цена. 
Най-доброто предложение, което предлага най-малък разход /най-ниска обща цена/, получава 
100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната 
формула: 
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Ц= Umin х 100, където: 
Ц п 

Ц min е най-ниската предложена обща цена за доставка на 4 броя автомати за талони за платено 
паркиране 
Ц п е предложената обща цена от n-тия участник за доставка на 4 броя автомати за талони за 
платено паркиране 

Забележка- при извършване на оценяването по съответния показател ще се използва 
закръгляне 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.З от ППЗОП. 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: 29.10.2018 г. Час:17:00ч. 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: (31/12/2018) Час: (17:00ч) 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 31.10.2018 г. Час: 11:00 ч. 

Място на отваряне на офертите: В административния офис на „Организация на движението, 
паркинги и гаражи" ЕООД гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав" № 1, вх. А, ет. 4. 
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 : 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 последното 
обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача: 
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https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/621 

Дата на настоящата обява 
Дата: 22.10.2018 г. 

Възложител 
Трите имена: Иван. 
Длъжност: управител на „' 
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Ако участник не представи документ изискван от Възложителя или го представи не във 
вида или със съдържанието посочено и изисквано от Възложителя, това ще доведе до 
незабавното му отстраняване от по нататъшно участие в процедурата без възможност за 
допълнително попълване на офертата му с нови документи. 

Опаковката следва да съдържа следните документи: 
1. Заявление за участие в т.ч. опис на документите и информация, съдържаща 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)., 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. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка - Образец №2А. 

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 3. 
7. Ценово предложение, съгласно Образец №4. 
8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липса на обстоятелстватапо чл. 54, ал. 1, т. 1,2 

и 7 от ЗОП) - (Образец №5). 
9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 9 залипсата на осбстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3, т. 4, т. 5 („а", „б") от ЗОП) - (Образец №6). 
10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №7), ако е приложимо. 
11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикциис префееренциален данъчен режим, свързаните 
с тях лица и техните действителни собственици (Образец №8). 

12. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП -
(Образец №9) 
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