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

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги 
Предмет на поръчката: Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане 
поразходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" 

I 

Кратко описание: Предвижда се проверката под формата на ангажимент зй договорени 
процедури да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през целия жизнен цикъл на 
проекта, чрез няколко ангажимента. В зависимост от момента на извършване на ангажимента за 
договорени процедури проверките ще бъдат: междинни проверки по ангажимента aja договорени 
процедури (или междинни проверки по ангажимента за договорени процедури н̂а междинно 
искане за плащане) и окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури (или 
окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури за окончателно искане за 
плащане). Предвижда се първия тип проверки - междинни проверки по ангажимента за 
договорени процедури да се извършва по отношение на документите, които У£> изисква от 
Община Велико Търново при представяне на междинно искане за плащане, а| окончателна 
проверка по ангажимента за договорени процедури ще бъде извършена по отношение на 
документите, които УО на ОПРР 2014-2020 изисква от Община Велико Търново при представяне 
на окончателно искане за плащане. 
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Одитът се извършва, за да се гарантира правилното и коректно разходване на средствата по 
проекта и изпълнението на бюджета, както и да се потвърди правомерността, целесъобразността 
и ефективността на разходваните средства. Изпълнителят следва да извърши услугата по 
ангажимента в съответствие с обхвата, посочен в настоящата Техническа спецификация. 
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 до приключване на проекта. Дейността предмет на поръчката е 
предвидена да се изпълнява 30 месеца. Договорът за БФП е подписан на дата 19.07.2019г. като 
срокът за окончателно приключване на проекта, респективно срока на договора по проекта е до 
19.07.2022г. или в случай на удължаване на ДБФП до окончателното изпълнение на проекта. 

Място на извършване: Обектите на Изпълнителя и територията на Община Велико Търново 

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 40 000,00 BGN 
Посочената прогнозна стойност е максимална за изпълнение на предмета на поръчката. 
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: 
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.government.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.goyernment.bg 
адрес: гр. София 1051, ул. Триадица № 2 
телефон: 02 8119 443 
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- Агенция по заетостта: 
интернет адрес: https://www.az.governrnent.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.governrnent.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. 
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: 
Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до 

годност(правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 
2. Икономическо и финансово състояние: Възложителят не определя критерии за подбор, 
които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците. 
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3. Технически и професионални способности: 
Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до Технически и 

професионални способности. 

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 
[х] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
При оценяването се взема предвид предлаганата от участника цена, за 

изпълнението на предмета на поръчката. Най-висока оценка получава предложението, 
което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен 
разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка 
следваща оценка се определя по следната формула: 

Ц = Цшш х 100 , където 
Цп 

Цггип - е най-ниското предложената цена, за изпълнение на предмета на поръчката 
Цп - предложената цена , за изпълнение на предмета на поръчката на п-тия 

участник 
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 участие в процедурата. 
От участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от 
прогнозната стойност на обществената поръчка. При разминаване между изписаното с 
цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

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

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

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 11.10.2019 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 
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Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 16.10.2019 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: [X] Да [] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Проект „Интегриран градски транспорт на 
град Велико Търново4' по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие4' 
на ОП „Региони в растеж44 2014-2020, №ДБФП BG16RFOP001-1.009-0005-C01] 

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-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/720 

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. 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 
документация. 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 01.10.2019 г. | 

За Възложител: 
Трите имена: Снежана, Данева - Иванова 
Длъжност: Заместник кмещ J Финанси "/в Община Велико Търново 
(За Кмет Съгласно ЗаповедАрЛ22-1559 от 24.09.2019г. на 
Кмета на Община ВеликогТър нрдо) '' , .-,:• 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 
от Регламент (ЕС) 2016/679 
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Па|ИН<1аИ07Я1ИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ 20, АЛ 3 ОТ ЗОП (версия 6) 

АОП 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: рк@аор.Ьа, aop@aop.ba 

интернет адрес: http://www.aop.ba 

И Н Ф О Р М А Ц И Я З А П У Б Л И К У В А Н А В П Р О Ф И Л А Н А К У П У В А Ч А О Б Я В А З А 
О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А Н А С Т О Й Н О С Т П О Ч Л . 2 0 , А Л . з О Т З О П 

[^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 

Номер на обявата: ОБ- т . Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 0 1 / 1 0 / 2 0 1 9 
дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

УНП: 4a83388a-f941 -4bfe-a350-6e043afa8406 
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Па^НЛОГОСГЯЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ 20, АЛ 3 ОТ ЗОП (версия 6) 

РАЗДЕЛ IV 
Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а Е Н е П 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: 
Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП 
„Региони в растеж" 2014-2020, №ДБФП BG16RFQP001-1.009-0005-С01 

РАЗДЕЛ V 
Друга информация (по преценка на възложителя) 
1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за 
подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка 
и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на 
профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/720 
2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно 
образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в 
„Център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България" №2, 
всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 
3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 11.10.2019 
г. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.10.2019 г. от 14:00 ч. в 
сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и 
на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители. 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. За 
наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в 
профила на купувача. 

Дата на изпращане на настоящата информация 
Дата: 01/10/2019 дд/мм/гггг 
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