
^ АГЕНЦИЯ п о ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
А О П 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. ̂ г ..от 

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 (може и повече от едно лица): Надя Петрова, Михаела Чаушева, Пенка 
Игнатова, Росица Димитрова, Глория Христова 
Телефон: 062 619 228; 062 619 251; 062 619 211; 062 619 213; 0885 623 993; 
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 дезинфекционни и почистващи препарати за обекти 
на ЦСУ, структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" и Общински 
приют за безстопанствени кучета при Община Велико Търново" 

Кратко описание: Участникът извършва доставка на дезинфекционни и почистващи препарати 
за нуждите на обектите на ЦСУ, структури на дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт" и Общински приют за безстопанствени кучета при Община Велико Търново, по видове 
съгласно посоченото в техническата спецификация и количества, предвид конкретните 
потребности на Възложителя. 
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. 
Договорът се сключва за срок от 1 (една) година. Ако преди изтичане на този срок бъде 
достигнат прага от 68 330,00 (шестдесет и осем хиляди триста и тридесет) лева без ДДС 
договорът се прекратява предсрочно. 

Място на извършване: територията на Община Велико Търново 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 68 330,00 BGN 

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

Номер на обособената позиция: [ ] 

Наименование: [ ] 

Прогнозна стойност (влв., 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: 
1. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Участникът, както и съдружник в 
обединение, подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в Декларация - Образец № 5 
и Декларация- Образец № 6, че спрямо него не са налице основания за отстраняване. 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва 
от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 
лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 ЗОП се подписва от лицето, което 
може самостоятелно да го представлява. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
- Национална агенция по приходите: 
информационен телефон на НАП: 0700 18 700 
интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 
- Министерство на околната среда и водите 
интернет адрес: www.moew.govemment.bg 
адрес: гр. София 1000 
бул. „Мария Луиза" 22 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
- Министерство на труда и социалната политика 
интернет адрес: www.mlsp.goyemment.bg 
адрес: гр. София 1051, ул. Триадица № 2 
телефон: 02 8119 443 

- Агенция по заетостта: 
интернет адрес: www.az.govemment.bg 
адрес: София 1000, бул. „Дондуков" № 3 
телефон: 02 980 87 19 
факс: 02 986 78 02 

- ИА „Главна инспекция по труда"; 
интернет адрес: www.gli.govemment.bg 
адрес: София 1000, бул. „Дондуков" № 3 
телефон за консултации: 0700 17 670 

Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право 
да представи доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, че е предприел мерки, които 
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 
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За доказване на тези обстоятелства, участникът представя съответните документи, описани 
в чл. 58 от ЗОП. 

2. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 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. В Декларация 
- Образец № 9 участникът декларира липсата или наличието на основания 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. 

3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. 
Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица. Участникът 
декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, информация 
относно липсата или наличието на свързаност с друг участник в поръчката в Декларация -
Образец № 8 

В случай, че комисията за провеждане на поръчката установи, че посоченото е невярно, 
отстранява от поръчката всички участници, които са свързани лица. 

4. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице обстоятелствата 
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелствата се декларира в 
Декларация - Образец № 10 

„Чл. 69.(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на 
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 
фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 
българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 
длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури 
пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо 
лице. 

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 
Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по 
ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление 
или контрол след освобождаването му от длъжност." 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОРНА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И 
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
Валидно Разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, издадено от 
Министерството на здравеопазването, съгласно изискванията на Наредба за формата и 
съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на 
пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси (приета с ПМС№8 от 22.01.2018 г., Обн. ДВ. бр. 
9 от 26 Януари 2018 г.) за Група 1 - Дезинфектанти и общи биоциди. Подгрупа 4 -
Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни за хора и животни. 

* За доказване на изискването, Участникът декларира наличието на валидно разрешение 
в т. 5 от Представяне на участника - Образец № 2, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП от участника, определен за изпълнител. 

* Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на 
изискващите се документи за доказване на годност съгласно законодателството на държавата, в 
която е установен и изискванията на чл. 60, ал. (1) от ЗОП: „Възложителите имат право да 
изискват от кандидатите или участниците да са вписани в търговския регистър и/или в съответен 
професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно 
законодателството на държавата членка, в която са установени". Участникът декларира 
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това в Представяне на участника - Образец № 2 
2. Икономическо и финансово състояние: Възложителят не определя критерии за подбор, 
които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците. 

3, 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: 
3.1. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение 

на поръчката. 
Минимално изискване: Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) автомобил, с 

цел обезпечаване и доставяне на продуктите до складовете на съответните заведения. 
За доказване на съответствието с изискването на т. 3.1, участникът декларира в 

Декларация - Образец № 11: инструментите, съоръженията и/или техническо оборудване, 
които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от 
ЗОП с посочване марка, модел и регистрационен номер на автомобила/ите, който/които ще бъдат 
на негово разположение за изпълнение на поръчката. 

Забележка: За удостоверяване на съответствие с поставеното изискване към 
техническите и професионални способности в офертата си участниците само декларират 
информацията в Декларация - Образец № 11: инструментите, съоръженията и/или техническо 
оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката, а 
документите, с които се доказват декларираните обстоятелства, се представят при 
условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП от участника, определен за изпълнител. 

3.2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за 
управление на качеството ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент с обхват сходен или 
аналогичен с предмета на поръчката. 

Под „предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка" се разбира: 
дейности свързани с производство или доставка на дезинфекционни и/или почистващи 
препарати. 

Участникът следва да има валиден Сертификат за управление на качеството ISO 
9001:2008/180 9001:2015 или еквивалентен с предметен обхват в областта на предмета на 
поръчката. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за 
съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от 
Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от орган/и, установен/и в 
друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за внедрена 
система за управление на качеството с обхват сходен на предмета на поръчката или 
еквивалентни. 

За доказване на изискването на т.3.2, Участникът декларира наличието на валиден 
сертификат за въведена система за управление на качеството в Представяне на участника -
Образец № 2. 

Забележка: За удостоверяване на съответствията с поставените изискване към 
техническите и професионални способности в офертата си участниците само декларират 
информацията в Представяне на участника - Образец № 2, , а документите, с които се 
доказват декларираните обстоятелства, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 
112, ал. 1, пи 2 от ЗОП от участника, определен за изпълнител. 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да 
води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество. (Облага е всеки доход в пари или в имущество, 
включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от 
права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, 
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получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, 
получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на 
загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие). 

ВАЖНО: 
* 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. 

Информация относно запазени поръчки (когато е пршожимо): 
[X] 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 
В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, 
същият предоставя съответната информация в Образец № 2 - Представяне на участника, като 
отговори с ДА или НЕ. 
Ако отговорът е ДА, Участникът посочва какъв е съответният процент от предмета на поръчката, 
който може да изпълнява със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс, както и 
процента на лицата от списъчния им състав, които са хора с увреждания или такива в 
неравностойно положение и годината на регистрацията му като специализирано предприятие 
или кооперация на хора с увреждания. За изпълнение на условието те могат да ползват 
подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или 
третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 
В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани 
лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

Критерий за възлагане: 
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: 
МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА 

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на 



показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент „К", на базата на 
който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се 
класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници. 

Формула за определяне на краен коефициент „К": 

К = Ц X 50% + Д X 50%, където: 

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганите от Участника единични цени за 
видовете дезинфекционни и почистващи препарати и продукти съгласно Техническата 
спецификация. На оценка подлежи числото, получено от сбора на предложените единични цени 
за видовете продукти съгласно Техническата спецификация. Най-изгодно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
предложение е това, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход. Най-доброто 
предложение получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след 
прилагане на следната формула: 

Ц = Ц min X 100, където Цт{п - Ц min е най-малкото число, получено от сбора на 
Цп предложените единични цени за видовете продукти 

съгласно Техническата спецификация, а 
Цп - е числото, получено от сбора на предложените 
единични цени на п-тия участник. 

Д - Срок за доставка след приемане на заявка в часове (цяло число) - най-краткият 
предложен срок за доставка след приемането на заявката (в часове) се оценява със 100 т. 
Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най-
краткия предложен срок) и съответства на поставените изисквания за изпълнение получава 100 
т., а останалите по-малко добри предложения се оценяват съгласно следната формула: 

Д = Д min X 100, където Дт1п е минималния предложен срок за доставка, а 
Дп Дп е срокът за доставка, предложен от п-тия участник. 

Забележка: Срокът за доставка започва да тече след получаване на заявката по факс 
и/ши e-mail и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнението да съблюдава стриктно 
посочените в заявката адрес на получаване, артикули, количество и характеристики на 
стоките и часове на доставка. Осъществяването на доставките се указва от 
представителите на съответните структури, за които са предназначени и са задължителни 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За уведомяване се приема подадената по факс и/или e-mail заявка на 
определено от ИЗПЪЛНИТЕШЯ лице. 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва 
закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в реда посочен чл. 58, ал.2, 
Т.1 ит.З отППЗОП. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но 
тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 26.07.2019 г. Час: (чч:мм) 17:00 ч. 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 90 календарни дни Час: (чч:мм) 17:00 ч. на последния ден 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 29.07.2019 г. Час: (чч:мм) 14:00 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 
В случай, че в указания срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, то 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/697 

Опаковката на участника, 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. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец 3 
4. Ценово предложение, съгласно Образец № 4 
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки (Образец № 5) 
6. Декларация отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от 

Закона за обществените поръчки (Образец № 6) 
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/ трето лице (Образец № 7) - ако 

е приложимо 
8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП 

(Образец № 8) 
9. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (Образец № 9) 

10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Образец № 10) 

11. Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани 
за изпълнение на поръчката (Образец №11) 

12. 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. 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) i.6".-..0.?.-...2019 г. 

Възложител 
Трите имена: инж. Даниел 
Длъжност: Кмет на 06uiUHj 
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