
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
^О бявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)____________________
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Надя Петрова, Явор Иванов

Телефон:
+359 62619231

Електронна поща:
mop_vt 0 abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/8 04/
1.2) Съвместно възлагане
□  Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

~) Поръчката се възлага от централен орган за покупки___________

приложимото национално

I.3) Комуникация
63Документацията за обществената поръчка е досгъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/804/

I [Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 
Горепосоченото/ите място/места за контакт 

Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
□  електронно посредством: (URL)
□  горепосоченото/ите място/места за контакт
Щ о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)________
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Иво Лазаров - Главен експерт в Отдел 
Информационно-техническо обслужване

Телефон:
+359 62619231

Електронна поща:
ivo..lazaraov@veliko-tarnovo .bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):

УНП: f419c5e5-646c-4bd7-b22d-f55b65eb9845
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https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/8 04/
П  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
I | Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

□  Национална или федерална агенция/служба

^Регионален или местен орган 
И  Регионална или местна агенция/служба

1 I Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

П Д руг тип:

I.5) Основна дейност
^ О бщ и  обществени услуги

I |Отбрана
□  Обществен ред и безопасност 
1 Юколна среда
I | Икономически и финансови дейности 

|Здравеопазване

| |Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
□ О тди х, култура и вероизповедание 
□  Образование 
П  Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. i) Обхват на обществената поръчка

II.i.i) Наименование:
Доставка на автомобили по обособени позиции: 
Референтен номер: 2__________________________________

II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: 1 2

34100000

II.1.3) Вид на поръчка
п Строителство_______ ^Доставки |Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Обособена позиция №1: 
системи";
Обособена позиция №2: 
системи";
Обособена позиция №3: 
рехабилитация 
Обособена позиция №4: 
Велико Търново;
Обособена позиция №5: 
Обособена позиция №6 : 
на Община Велико Търново;

Доставка на нов лек автомобил ОП „Зелени

Доставка 2 броя употребявани пикапи ОП „Зелени

Доставка на автомобил за Център за социална

Доставка на товарен бус на нуждите на Община

Доставка на автомобил за ОП „Спортни имоти"; 
Доставка на високо проходим автомобил за нуждите

Обособена позиция №7 
Обособена позиция №8 
Обособена позиция №9

Доставка на лек автомобил за ЦСУ 
Специализиран бус ЦСУ 
Специализиран бус ЦСУ 

Обособена позиция №10: Товарен автомобил (камион) до 3,5 тона за 
нуждите на ОП „Зелени системи"
Обособена позиция №11: 
Обособена позиция №12: 
кабелно радио 
Обособена позиция №13: 
Обособена позиция №14: 
Търново.

Доставка на" автомобил социален патронаж 
Доставка на автомобил за нуждите на Общинско

Доставка бус за ЦСУ;
Товарен автомобил тип самосвал за Община Велико

II.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 393555.34 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)____________________________________________________________

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
№  .___________

УНП: f419c5e5-646c-4bd7-b22d-f55b65eb9845

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/8


Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

□  Не
Оферти могат да бъдат подавани за 

^всички обособени позиции
□  максимален брой обособени позиции:
□ са м о  една обособена позиция

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:_________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция 
II. 2) Описание 1_______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Доставка на нов лек автомобил ОП „Зелени системи' 
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 34110000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново 
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Двигател: Бензин;
Мощност мин. 90 к.с. - макс. 100 к.с.;
Капацитет горивен резервоар от 45 до 55 л.;
Пробег до 10 км.;
Задвижване - предно предаване;
Брой врати - 5;
Брой места - 4 + 1 ;
Европейска екологична норма - мин. Euro 6;
Спирачна система - ABS;
Разположение на волан - ляво;
Скоростна кутия - механична;
Ел. стъкла и ел. огледала - да;
Климатик - да;
Стерео уредба - да;
Ръководство за употреба - да;
Наличие на сервизна книжка и/или дигитален сервизен план - да;
Година на производство - след 2018 г. _______
II.2.5) Критерии за възлагане
£3 Критериите по-долу

~2 Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
3  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка_________________________ __________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 208 33.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________ ____

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 1 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: цд/мм/птг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не |
Описание на подновяванията:

УНП: (А 19c5e5-646c-4bd7-b22d-f55b65eb9845
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не Н
II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не Ю
Описание на опциите:

Н.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не К
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Доставка на 2 броя употребявани пикапи ОП „Зелени системи"
Обособена позиция №: 2
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 34131000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Два броя употребявани автомобили със следните минимални характеристики:
Двигател: Дизелов;
Мощност мин. 100 к.с.;
Пробег до 200000 км.;
Задвижване - 4 x 4 ,  Ръчно включване на системата 4 x 4 - механично,
чрез отделен лост;
Брой врати - 4;
Брой места - 4 + 1 ;
Европейска екологична норма - мин. Euro 3;
Спирачна система - ABS;

УНП: f419c5e5-646c-4bd7-b22d-f55b65eb9845 4
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Разположение на волан - ляво, механично хидравличен усилвател на
волана;
Скоростна кутия - ръчна или автоматична; -
Ел. стъкла и ел. огледала - да;
Климатик - да;
Стерео уредба - да;
Ръководство за употреба - да;
Наличие на сервизна книжка - да;
Теглич - да;
Товарно отделение - Открито с твърдо покривало хардтоп. Дълга база.;
Заключване - централно заключване;
Година на производство/година на регистрация'- след 01.01. 2002 г.
II.2.5) Критерии за възлагане
1X 1 Критериите по-долу

[X Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 Т1 - гаранционен срок на автомобил № 1 25
2 Т2 - гаранционен срок на автомобил № 2 25

□  Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
X  Цена - Тежест: 21

50
| 1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка

II. 2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38  3 3 3 . 3 3  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 1 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гпт
Крайна дата: дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  He X
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Д а □  He X
П.2.11) Информация относно опциите
Опции Д а □  He X
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  He |Х
средства от Европейския съюз

УНП: f419c5e5-646c-4bd7-b22d-f55b65eb9845
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1 _______________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на автомобил за Център за социална рехабилитация и интеграция
за деца и младежи с увреждания” и "Наблюдавано жилище";
Обособена позиция №: 3
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 34110000
Допълнителен CPV код: 12 _

IL2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321_______ _________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Двигател: Дизелов;
Мощност мин. 90 к.с.;
Пробег до 50 км.;
Капацитет на резервоара - мин. 50 л.
Задвижване - 4 x 4 ,  Ръчно включване на системата 4 x 4 -  механично, 
чрез отделен лост;
Брой врати - мин. 4;
Брой места - 6 + 1 ;
Европейска екологична норма - мин. Euro 5;
Спирачна система - ABS;
Електронна система за подпомагане при екстремно спиране;
Цвят - Бял;
Скоростна кутия - механична;
Ел. стъкла - да (минимум предни);
Предпазни колани - Два предни и три задни триточкови предпазни колани; 
Климатик - да;
Фарове за мъгла - да;
Стерео уредба - да, Радио, mp3 прослушване USB вход/изход;
Ръководство за употреба - да;
Наличие на сервизна книжка - да;
Теглич - да;
Товарно отделение - Открито с твърдо покривало хардтоп. Дълга база.; 
Заключване - дистанционно централно заключване;
Тапицерия - текстилна.
Година на производство - след 01.01.2018 г.
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2о 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
153 Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________

И.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 6666.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална

УНП f419c5e5-646c-4bd7-b22d-f55b65eb9845 6
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 1 или Продължителност в дни:
или
Началнадата: дд/мм/птг
Крайна дата: лл/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не|£|
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не К

II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не К
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
| |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог

II. 2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не К
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на товарен бус на нуждите на Община Велико Търново
Обособена позиция №: 4
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 3 4 1 3 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321_______________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)___________________________________________________________________
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

1 .Тип двигател - дизелов
2.Мощност - 130 к.с.
3. Тип - товарен
4.Спирачна система - ABS (Антиблокиращата система)
5.Разположение волан - ляво
6 .Брой места - до три включително
7.Врати - 5
8 .Заключване - централно заключване
9.Година на производство (година на регистрация) - след 2016 г.
10 .Товарно отделение - закрито, средна база
И.Скоростна кутия - ръчна или автоматична скоростна кутия 6 степенна
1 2 .Ел. стъкла и ел.огледала - да
13.Климатична система - да
14. ЕШЮстандарт - EURO '6

11.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

]  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 о 
Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
ЕЗ Цена - Тежест: 21

П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: . 50 000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_______________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 1 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да I I Не 53
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не £3
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
I [Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не 55
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не 53
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II.2.14) Допълнителна информация:

Р А З Д Е Л  II.2 ) О писание / обособена позиция
II. 2) Описание 1

П.2.1) Наименование: 2
Доставка на автомобил за ОП „Спортни имоти"
Обособена позиция №: 5 
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 34110000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Двигател: Бензин;
Мощност от 100 к.с. до 150 к.с.;
Пробег до 10 км.;
Категория миниван;
Капацитет на резервоара - мин. 50 л.
Задвижване - 4 x 4 ,  Ръчно включване на системата 4 x 4 - механично,
чрез .отделен лост;
Брой врати - мин. 4, минимум една плъзгаща странична;
Брой места - 4 + 1 с възможност за демонтаж на втория ред седалки и
приобщаване на заеманото от тях пространство към багажното отделение;
Европейска екологична норма - мин. Euro 6;
Спирачна система - ABS;
Системи за подпомагане на водача при управление траекторията на
движение на автомобила - електронна програма за стабилизиране (ESP или
еквивалент), система а контрол на задвижването - ASR, TCS или
еквивалент, асистент при потегляне по наклон;
Въздушни възглавници - мин. 4 броя;
Скоростна кутия - механична - 5 скоростив;
Ел. стъкла - да (минимум предни);
Климатик - да;
Фарове за мъгла - да;
Стерео уредба - да, радио с дисплей.и USB вход/изход;
Наличие на сервизна книжка, инструкция за експлоатация , условия за
ползване - да;
Старт-стоп система на двигателя - да;
Спирачки - предни и задни дискови спирачки;
Сензор за паркиране - минимум заден;
Заключване - дистанционно централно заключване минимум два ключа;
Странични огледала - ръчни;
Безжична Bluetooth връзка с телефон;
Предни фарове - минимум автоматични дневни светлини;
Регулируема височина на седалка - минимум за водача;
Бордови компютър;
Година на производство - след 01.01.2019 г.
II.2.5) Критерии за възлагане
53 Критериите по-долу

Q  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20
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ЕЗ Цена - Тежест: 21
Q  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка___________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 1 0 1 6 . 6 7  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: i или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг__________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ц  Не £3
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да Q  Не £3
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не £3
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Г~| Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на високо проходим автомобил 4x4 с пет врати за нуждите на
Община Велико Търново
Обособена позиция №: 6 -
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C P V код: 1 34113000
Допълнителен CPV код: 1 2 ___
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11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________ _

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Двигател: Бензин;
Мощност мин 80 к.с.;
Пробег до 10 км. ;
Капацитет на резервоара - мин. 60 л.
Брой врати - мин. 5;
Брой места - 4 + 1 ;
Европейска екологична норма - мин. Euro б;
Спирачна система - ABS;
Скоростна кутия - механична;
;Система на задвижване 4x4;
Окачване - подсилено;
Ел. стъкла - да (минимум предни);
Климатик - да;
Стерео уредба - да, минимум радиоподготовка и аудиоплеър;
Наличие на сервизна книжка, инструкция за експлоатация, условия за 
ползване - да;
Старт-стоп система на двигателя - да;
Спирачки - предни и задни дискови спирачки;
Сензор за паркиране - минимум заден;
Заключване - Алармена система1 с централно заключване;
Фарове за мъгла - да;
'Подгряване на предни седалки -да;
Подлакътници - минимум преден;
Година на производство - след 01.01.2018 г._____________________________
11.2.5) Критерии за възлагане
BI Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
| | Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Е  Цена - Тежест: 21

I | Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка________________________ ______________ _

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21950.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 1 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг___________________________________________ ________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Ц  He Е5
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не £3
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Q  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

II. 2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ц  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

II.2.l) Наименование: 2
Доставка на лек автомобил за ЦСУ по ПРОЕКТ с per. №BG04M90P001-2.062-
0004 по ОПРЧР
Обособена позиция №: 7 
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 34110000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Габарити и каросерия:
Каросерия - Миниван Тип автомобил - лек автомобил Брой места - 7 Брой
врати - 5
Задвижване:
Двигател - дизелов с тип на впръскване на горивото „сощтоп rail"
Предно предаване
Кубатура - максимум 1500 смЗ
Максимална мощност- максимум 95 к.с.
Скоростна кутия - ръчна трансмисия Европейска екологична норма - EURO 6
Сигурност: ’
AFU- Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
Система за закрепване на детска седалка IS0FIX за двете крайни места на
задната седалка Три задни триточкови предпазни колани Дневни светлини
ABS - Антиблокираща система на спирачките Датчик за налягането в гумите
ESP - Електронна система за динамичен контрол + HSA- Асистент за
подпомагане на потеглянето по наклон Защитна кора под двигателя
Възможност за- ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за
пътника до водача
Въздушна възглавница за водача
Въздушна възглавница за пътника до водача
Предни триточкови предпазни колани
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Сигнализация за незакопчан колан за мястото на водача
Пълноразмерна резервна гума
Предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза
Дистанционно централно заключване
Оборудване:
Задни механични стъкла
Ръчно управляеми странични огледала
Два извода за 12V захранване
Индикатор за смяна на предавки
Климатик
Фарове за мъгла
Регулируем във височина волан + регулируема във височина седалка +
предни триточкови колани <
Щора за багаж
Предни електрически стъкла
Стандартно отопление с 4 степени на регулиране и с рециклиране на
въздуха
Делима зад на седалка 1/3- 2/3
Осветление за втори ред седалки
Тонирани стъкла
Борд компютър
Управление на аудио системата от волана
Радио 2DIN с интегриран 3- лентов дисплей и управление от волана, MP3
прослушване през USB/AUX
Гаранция:
Гаранция на автомобила - 5 години / до 100000 км пробег
II.2.5) Критерии за възлагане
Е>3 Критериите по-долу

I | Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 го
[] Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20

БЗ Цена-Тежест: 21
j  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 1 или Продължителност в дни:
или
Началнадата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не ^
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.ю ) Информация относно вариантите
Да □  Не ЮЩе бъдат приемани варианти

УНП: f419c5e5-646c-4bd7-b22d-f55b65eb9845 13



Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не Е

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да К| Не ЦЦ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:
проектно предложение "Разкриване на център за социална рехабилитация и 
интеграция и интеграция за лица с психични разстройства и с 
интелектуални затруднения" с per. №BG04M90P001-2.062-0004 по ОПРЧР
11.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

11.2.1) Наименование: 2
Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ с per. № BG05M90P001-
2.061-0002-М001 по Оперативна програма РЧР
Обособена позиция №: 8
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 34114000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321_________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Габарити и каросерия:
Каросерия - Ван.
Тип автомобил - Специален
Брой места - 6 стоящи + 1 за шофьора.+ 2 обособени места на превоз на 
трудноподвижни лица
Брой врати - Две предни, една плъзгаща и двойна врата отзад 
Електрическа рампа за инвалидни колички 
Задвижване:
Дизелов двигател с турбокомпресор и директно впръскване на горивото
Предно предаване
Кубатура - максимум 2000смЗ
Максимална мощност - минимум 140к.с.
Среден (смесен) разход на гориво - максимум 8,0л/100км Скоростна кутия 
- б-степенна механична скоростна кутия
Електромеханично сервоуправление и регулиране на волана по височина и 
дълбочина Сигурност:
ABS - анти-блокираща система на спирачките ESP - електронна 
стабилизационна програма Електронна система за контрол на сцеплението 
Въздушна възглавница за водача Предни и задни дискови спирачки 
Оборудване:
Предни електрически стъкла
Централно заключване с дистанционно управление Климатик 
Радиосистема със МРЗ-плейър
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Електрически регулируеми и отопляеми предни огледала Гаранция:
На теническата част - минимум 5 години и минимум 200 хиляди км пробег
На лаковото покритие - 3 години
Против пробив от ръжда - минимум 10 години
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 4 1 6 6 . 67 Валута: , BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 1 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг____________ ______________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ц  Не ЦЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________ .

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да I I Не 53
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да О  Не ЕЗ
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
I | Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог_______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да £2 Не ЦЦ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:
проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и 
техните семейства, вкл. тежки множествени увреждания" с per. № 
BG05M90P001- 2.061-0002-М001 по Оперативна програма РЧР________________
11.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1__________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ с per. № BG05M90P001-
2.019-0018-М001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
Обособена позиция №: 9
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 34114000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS:1 BG321_________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Габарити и каросерия:
Каросерия - Ван
Тип автомобил - Специален
Брой места - 7 стоящи + 1 за шофьора + 1 обособено място на превоз на 
трудноподвижни лица
Брой врати - Две предни, една плъзгаща и двойна врата отзад 
Електрическа рампа за инвалидни колички 
Задвижване:
Дизелов двигател с турбокомпресор и директно впръскване на горивото
Предно предаване
Кубатура - максимум 2000смЗ
Максимална мощност - минимум 140к.с.
Среден (смесен) разход на гориво - максимум 8,0л/100км Скоростна кутия 
- 6-степенна механична скоростна кутия
Електромеханично сервоуправление и регулиране на волана по височина и 
дълбочина Сигурност:
ABS - анти-блокираща система на спирачките ESP - електронна 
стабилизационна програма Електронна система за контрол на сцеплението 
Въздушна възглавница за водача Предни и задни дискови спирачки 
Оборудване:
Предни електрически стъкла
Централно заключване' е дистанционно управление Климатик 
Радиосистема със МРЗ-плейър
Електрически регулируеми и отопляеми предни огледала Гаранция:
На теническата част - минимум 5 години и минимум 200 хиляди км пробег
На лаковото покритие - 3 години
Против пробив от ръжда - минимум 10 години
11.2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
Q  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 4 1 6  6 . 67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: i или Продължителност в дни: ________
или
Началнадата: дд/мм/гггг__________________________________________________
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Крайна дата: дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не 53
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да [Щ Не 551
II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не £3
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог_____________________________________________________ _________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да 55 He I I
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:
проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца" с per. № 
BG05M90P001-2.019-0-018-М001 по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси"_____________________________________________________ _
11.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_____________________________ ____________________________

11.2.1) Наименование: 2
Товарен автомобил (камион) до 3,5 тона за нуждите на ОП „Зелени 
системи"
Обособена позиция №: 10
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 34134200
Допълнителен CPV код: 1 2 ____ __________________________________ ____________

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Велико Търново
код NUTS: 1 BG321_______________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
1.Тип двигател - Дизелов
2. Мощност - 140 к.с.
3 .Пробег - До 10 км_______________________________________________ _
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4. Окачване - Усилено
5.Спирачна система - ABS (Антиблокиращата система)
6 .Разположение волан - Ляво
7.Брой места - 6+1 С двойна седалка отпред до водача.
8 .Врати - 4
9.Заключване - Централно заключване
10.Година на производство (година на регистрация) - Нов
11 .Товарно отделение - Самосвал с работна дължина мин.З метра.
12.Скоростна кутия - Механична скоростна кутия
13.Ел. стъкла и ел.огледала - Да
14.Климатична система - да
15.Стерео уредба - да
16. Теглич - Да
17. Сервизна книжка
18. EURO стандарт Минимум EURO 4
19. Гаранция Да 5 години или до достигане на 250 000 км. пробег
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 614  2 2 . 00  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 1 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да |Щ Не Ц2
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да I I Не ЕЙЗ

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ^
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
I I Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог ________ ____________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със______Да I I Не ^
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средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1) Условия за участие______________________

III. 1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Не се поставят изисквания.,________________________________________ _
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
]  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се доставят изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Не се поставят изисквания.
111.1.3) Технически и професионални възможности
П  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се поставят изисквания.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Не се поставят изисквания.
III. 1.5) Информация относно запазени поръчки 2

□  Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

□  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места__________________________________________________________

III. 2) Условия във връзка с поръчката 2 ____

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката
□Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 

отговаря за изпълнението на поръчката__________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. l) Описание________________________________________________________

IV. 1.1) Вид процедура
53 Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□  Ограничена процедура 
□Ускорена процедура

Обосновка:
□  Състезателна процедура с договаряне

ПУскорена процедура______________________________________________________ _
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Обосновка:
□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации ,
~~|Публично състезание__________________________________________________________

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки

□ Т а зи  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□  Рамково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

ПДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи____

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога

□  Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти_______________________________________________________

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
□  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори_________________________________________________

IV.1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:_______________

1У л .8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не £3 
(GPA)___________________________________________________

ГУ.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][] [][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)______________ _________________________________________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20.07.2020 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

лл/мм/гггг____________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 
1

I |Английски 
53 Български 
I I Гръцки 
□Д атски 
□  Естонски

П  Ирландски 
П  Испански 
I I Италиански 
□Латвийски 
I |Литовски

I | Румънски 
П  Словашки

I | Малтийски 
I IНемски
□  Нидерландски □Словенски
□  Полски □Унгарски 

| Португалски |Фг

□  Френски 
□Хърватски 
□Ч еш ки
□  Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31.12.2020 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци:_______   (от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)________________________________________________________________________

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.07.2020 дд/мм/гггг Местно време: 14:00

Място: Административната сграда на Община Велико Търново, пл. Майка България 2 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.2 от ППЗОП, на публичното заседание 
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
лица., както и средствата за масово осведомяване.
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ____________________
VI.l) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да ЦЦ Не К|
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI. 2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване
I |Ще се използва електронно фактуриране
□  Ще се приема електронно заплащане__________________________________________________

VI.з) Допълнителна информация: 2
Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое 
от изброените осн-я в чл.54,ал.1,т .1-7 ЗОП.Може да не се отстрани от 
процедурата уч-к,за когото са налице посочените осн-я ако представи 
предвидените в чл. 56,ал.1 ЗОП доказ-ва за предприети мерки за 
доказване на надеждност и същите са достатъчни,за да се гарантира 
неговата надежност.В процедурата могат да подават оферти всички бълг. 
или чужд. физ. или ЮЛ,вкл. техни обединения,както и всяко др. 
образувание,което има право да изпълнява дейностите предмет на пор
та, съгл. законод-то на държавата,в която то е установено.Клон на 
чужд.лице може да е самостоятелен уч-к в процедура за възлагане на общ. 
поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 
съгл. законодателството на държавата,в която е установен.Възл-лят 
отстранява от процедурата:1 .уч-к,който не изпълни условие,посочено в 
обявл-ето за общ. поръчка или в докум-та;2 .участник,който е представил 
оферта,която не отговаря на предв-лно обявените усл-я за изп-ие на 
поръчката;3.уч-к,който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 
от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл.чл.72,ал. 3-5 от ЗОП;4.Уч-ци, 
които са свързани лица.5.Уч-ци, подали заявление за участие или 
оферта,които не отговарят на условията за представяне,включително за 
форма,начин,срок и валидност;6 .лице, което е нарушило забрана по чл.
101, ал. 9 или 10 на ЗОП. 7.Участници при които е налице обстоятелство 
по чл. 3, т . 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;в други случаи,посочени в докум-ята 
за участие. Няма право за участва или да представлява физ. или ЮЛ в 
процедурата, лице за което налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
2 .При подаване на офертата за участие уч-кът декларира липсата на осн- 
ята за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП(съгл. изиск-та на 
чл.67,ал.1 от ЗОП).В случай,че уч-кът е посочил,че ще използва 
подизпълнители,за доказване на съотв-то с крит-те за подбор,за всяко от 
тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ инфор-та по чл.67, ал.1 
от ЗОП; Уч-кът, определен за изп-л, избира сам формата на гар-ята за 
изп-ние съгл. из-ята на чл.111,ал.5 от ЗОП.Възл-лят определя ГИ да е в 
размер на 4% от ст-ста на д-ра без ДДС по съотв-ата об. позиция. 
Обособени позиции №11, 12, 13 и 14 ще бъдат възложени по реда на
съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал . 6 от ЗОП 
чрез възлагане на обособената позиция. Стойността на позициите не 
надхвърля 156 464 лв. и стойността им, възложена по този начин, не 
надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Общата им стойност 
е 82592.55 лв. без ДДС. ____
VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. .Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070
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Електронна поща:
cpcadmin@ срс.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www. с р с . b g

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 
изтичане на срока по чл. 100, ал.З от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 12.06.2020 дд/мм/гггг________________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта  не се използва
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