АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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: [8]

Възложител: [Община Мадан]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00104 ]
Адрес: [гр. Мадан 4900, ул. „Обединение“ № 14]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Росица Волевска – служител - юрисконсулт в
Дирекция „Специализирана администрация”]
Телефон: [0308 98220]
E-mail: [madanoba@gmail.com]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани
здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“ по проект №
BG05M9OP001-2.040-0104-C01 „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“
Кратко описание: [Автомобилът да притежава следните технически характеристики и
спецификации:

№

Технически характеристики

Минимални изисквания

1

Вид автомобил

Лек
автомобил
с
повишена
проходимост, минимум 4+1 места

2

Фабрично нов неупотребяван автомобил

Да
1

3

Година на производство

2019 г.

4

Вид гориво

Бензин

5

Обем на резервоара

Минимум 50 литра

6

Обем на двигател

Минимум 1333 куб. см.

7

Модификация на двигателя

Турбо бензинов двигател с директно
впръскване

8

Мощност

Минимум 110 к.с. (kW 150)

9

Задвижване

4х4

10 Волан

Ляво разположение

11 Климатроник

Да

12 Камера за паркиране на заден ход

Да

13 Пълноразмерна резервна гума с джанта

Да

14 Гаранционен срок

Минимум 60 месец или 150 000 км

Забележка: Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на
конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или
услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип
или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или
елиминиране на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗОП да се
чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
Място и начин на изпълнение на обществената поръчка – франко сградата на община Мадан
на административен адрес: гр. Мадан, ул. Обединение № 14.
Срок за изпълнение: до 30 календарни дни от датата на подписване на договор за възлагане на
поръчката.
Място на извършване: [община Мадан, област Смолян]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 25 083,33 лв. ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [1. Съгласно ЗОП, възложителят отстранява от участие
в производството участник, когато:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.
159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а
и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на
чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301
- 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по
ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно
лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно
законодателството на държавата, в която е установен /освен в случаите на доказване от страна на
участника на обстоятелствата по чл. 55, ал. 4 от ЗОП/.
2. Основанията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът,
ако има такъв, или документите, удостоверяващи правоспособността му. Когато в състава на
тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му.
3. В случаите по т. 2, когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал.
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
4. Т. 1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната
приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
5. Декларирането на наличието или липсата на основания за отстраняване става чрез попълване
на декларация по образец на възложителя - неразделна част от настоящата документация.
6. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител,
преди подписване на договора представя документите по чл. 58 от ЗОП.
Мерки за надеждност: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Възложителят преценява
предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с
престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни,
за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника и
представените доказателства се посочват в решението за класиране.]
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не поставя
изисквания, свързани годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.].
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания, свързани с
икономическото и финансовото състояние на участника]
Технически и професионални способности: [Участникът следва да е изпълнил дейност с
предмет, идентичен или сходен, с този на настоящата поръчка за последните 3 /три/ години от
датата на подаване на офертата.
Под дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, следва да се
разбира доставка на автомобил.
Доказване: При подаване на офертата участникът, за доказване съответствие с поставеното
изискване, представя списък на доставките в свободна форма и информация за стойност, дата и
получател на доставка с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.].
Други изисквания:
[Участие в настоящото производство за възлагане на обществена поръчка се забранява пряко
и/или косвено на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В посочения
смисъл възложителят ще отстрани от участие в производството участник, за когото е налице
обстоятелство 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 /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/.
Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в декларацията по чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС
Национални основания за изключване са забраната за свързаност по чл. 101, ал.11 от ЗОП,
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са налице изключенията
по чл. 4 от закона, както и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.].
Сключване на договор:
[С класирания на първо място участник възложителят сключва писмен договор в 30-дневен срок
от датата на определяне на изпълнител.
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, преди
подписване на договора представя документите по чл. 58 от ЗОП.].

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
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[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
[Не е приложимо]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [12/08/2019]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11/10/2019]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [13/08/2019]

Час: (чч:мм) [10:00]

Място на отваряне на офертите: [Постъпилите оферти се отварят на горепосочената дата и час
в заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан,
находяща се на адрес гр. Мадан, ул. Обединение № 14.]

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: [х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Проект № BG05M9OP001-2.040-0104-C01
„Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община
Рудозем и община Мадан“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020]

Друга информация (когато е приложимо):
Съдържание на офертата:
При интерес от участие в настоящата обществена поръчка участниците могат да подадат
оферта за изпълнение на цялата поръчка.
Офертите следва да бъдат представени в срок до 17:00 часа на 12.08.2019 г. в деловодството на
община Мадан на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14. Да бъдат посочени адрес за
кореспонденция, телефон, факс и електронна поща. Офертата се представя в непрозрачна,
запечатана опаковка с надпис: „Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани
здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора““.
Офертата за участие следва да бъде изготвена на български език и да е подписана от законния
представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице.
Участниците трябва да се придържат към вида и формата на изискуемите документи, посочени
от възложителя в документацията.
Документите на чужд език се представят в превод на български език.
Участниците следва да представят към офертата си:
1. Образец № 1 – заявление за участие
1.1. документ за създаване на обединение (ако е приложимо)
1.2. пълномощно, когато офертата е подписана от пълномощник (ако е приложимо)
1.3. документи за предприети мерки за надеждност (ако е приложимо)
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2. Образец № 2 – декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
2.1. Списък на доставките в свободна форма и информация за стойност, дата и получател на
доставка с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка
3. Образец № 3 – декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП
4. Образец № 4 – декларация от подизпълнител (ако е приложимо)
5. Образец № 5 – декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици
6. Образец № 6 – ценово предложение
7. Образец № 7 – техническо предложение
8. Образец № 8 – декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
Използване на капацитета на трети лица
Участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП,
ако е приложимо.
Подизпълнители
Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива.
Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, в случай че участник използва подизпълнители, той трябва да
представи доказателство за поетите от тях задължения.
Като доказателство за поетите от подизпълнителя задължения участникът може да представи
декларация за съгласие за участие като подизпълнител и/или предварителен договор и/или
договор под условие и/или друг документ, по негова преценка, гарантиращ поетите от
подизпълнителя задължения.
Независимо от използването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнение на договора е на
изпълнителя.
Изисквания към участници - обединения
Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която
обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, 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, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Възложителят изисква представяне на копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Начин на плащане:
До 30 дни след доставка на автомобила и подписване на приемо-предавателен протокол.
Условията и начинът за плащане за изчерпателно уредени в проекта на договор.
Приложения:
С настоящата обява утвърждавам следните приложения, неразделна част от нея, публикувани в
профила на купувача - http://madan.bg/section-55-obschestveni_porychki_pr.html,
както следва:
Документация за участие, съдържаща:
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА
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2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ
4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
6. ПРИЛОЖЕНИЯ: ОБРАЗЦИ
6.1. Образец № 1 – заявление за участие
6.2. Образец № 2 – декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
6.3. Образец № 3 – декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП
6.4. Образец № 4 – декларация от подизпълнител
6.5. Образец № 5 – по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици
6.6. Образец № 6 – ценово предложение
6.7. Образец № 7 – техническо предложение
6.8. Образец № 8 – декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
6.9. Образец № 9 – проект на договор за доставка

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [31/07/2019]

Възложител
Трите имена: *(Подпис и печат) [Фахри Адемов Молайсенов]
Длъжност: [Кмет на община Мадан]
*Забележка: Налице са положени подпис и печат от Възложителя, като същите са заличени
на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП.
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