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: [ 7 ]

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-юрисконсултексперт OП]
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: „Обзавеждане и оборудване на помещения за нуждите на „Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“
Кратко описание: [Видовете и количества доставяни стоки са подробно посочени в
техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие, и включват:

Холова гарнитура
дневна

Диван тройка и два броя фотьойли.
-Диван тройка:
Височина - 950 mm;
Широчина - 2300 mm;
Дълбочина -900 mm.
-Фотьойл: Височина-950 mm;
Широчина-960 mm;
Дълбочина-950 mm.
Конструкция:-масивна дървесина, ПДЧ
Материали:-екокожа или дамаска; Тапицерия:дунапрен, полиестерна вата, специални
тапицерски материали.

бр.

1,00
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Маса за хранене

Височина:750 mm
Широчина:800 mm;
Дължина:800 mm;
Плот: Ламинирано ПДЧ;
Крака: Дърво

бр.

4,00

Стол за хранене

Височина:940 mm
Широчина:430 mm;
Дълбочина:400 mm;
Височина на седалката: 480 mm;
Конструкция: дърво
Седалка: тапицерия

бр.

16,00

бр.

1

Височина:800 mm;
Широчина:1300 mm;
Дължина:1700 mm;
Височина на седалката:390 mm;
Крачета: Пластмаса;
Конструкция: Ламинирано ПДЧ; Тапицерия.

бр.

5,00

Височина:400 mm
Широчина:660 mm;
Дължина:1000 mm;
Плот: Ламинирано ПДЧ;
Крака: Ламинирано ПДЧ

бр.

6,00

Височина:740 mm
Широчина:550 mm;
Дължина:1400 mm;
Материали: Ламинирано ПДЧ

бр.

5,00

Височина:875 mm
Максимална височина: 950 mm;
Широчина:600 mm;
Дълбочина:550 mm;
Тапицерия, пластмасов механизъм, с колела и
подлакътници

бр.

5,00

бр.

15,00

бр.

15,00

Диван: Височина:950 mm
Дължина:2150 mm;
Дълбочина:900 mm;
Конструкция: дърво
Материали: тапицерия
Диван с маса в чакалня
Маса: Височина:400 mm
Широчина:660 mm;
Дължина:1000 mm;
Плот: Ламинирано ПДЧ;
Крака: Ламинирано ПДЧ

Ъглов диван

Маса за ъгл. диван и
хол. гарнитура/дневна

Бюро

Стол за бюро

Легло

Индивидуален шкаф

Височина:800 mm
Широчина:950 mm;
Дълбочина:2050 mm;
Материал: Ламинирано ПДЧ /табла/ и матрак
еднолицев.
Височина:720 mm
Широчина:400 mm;
Дълбочина:420 mm;
Материал: Ламинирано ПДЧ;
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Гардероб

Телевизор
Хладилник
Пералня
Маса/дъска за гладене
вкл. ютия

Височина:1970 mm
Широчина:800 mm;
Дълбочина:545 mm;
Материал: Ламинирано ПДЧ;
Врати на гардероб с панти.
Вид: LED LCD; Размер на екрана (inch): 43 или
еквивалент

бр.

16,00

бр.

1,00

Хладилници с фризер; Обем на хладилната част
(l): 210; Обем на фризерната част (l): 84;
Енергиен клас: A++ или по висок

бр.

1,00

Пералня със сушилня
Енергиен клас: A или по висок

бр.

1,00

Функция воден спрей, система против котлен
камък, възможност за сухо гладене, включване на бр.
пара

1,00

Височина:1200 mm
Шкаф за консервирани Широчина:900 mm;
продукти
Дълбочина:400 mm;
Материал: Ламинирано ПДЧ;

бр.

1,00

Тип мини печка, нагревателни зони 2 керамични
с фурна, енергиен клас: A или по висок

бр.

1,00

Кухненска маса
работна

Дължина 1500 mm; широчина 800mm;
Височина:780 mm
Плот: Ламинирано ПДЧ;
Крака: Дърво

бр.

1,00

Шкаф за посуда

Килер телеск. с 6 кошници, шкаф височина:1700
mm; широчина:400 mm; дълбочина:510 mm;
Материал: Ламинирано ПДЧ;

бр.

1,00

Височина:1800 mm
Широчина:1000 mm;
Дължинана:1450 mm;
Материал: Ламинирано ПДЧ;

бр.

1,00

бр.

8,00

Вертикален; обем 80 литра; електрически,
мощност 2000W

бр.

5,00

Стенен, електрически, мощност 2000W

бр.

15,00

Дължина 600мм, височина 1000мм. Материал
ПДЧ

бр.

15,00

Печка

Секция-библиотекаЪглова

Шкаф огледала
Бойлер
Конвектор-ни печки
2000w
Закачалки

Размери: 45x37x11 см
Материал: PVC, 1 вратичка, водоустойчив

Място и начин на изпълнение на обществената поръчка – франко „Център за настаняване от
семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ на административен адрес: гр. Мадан,
ул. Перелик № 9, ет. 3.
Срок за изпълнение: срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена
поръчка е до 30 септември 2019 година.
Място на извършване: [община Мадан, област Смолян]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 25 000 лв. ]
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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.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [1. Съгласно чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, възложителят
отстранява от участие в производството участник, когато:
1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, 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, освен 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.
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 кандидатът или участникът е установен;
1.7. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2. При подаване на офертата липсата на обстоятелствата по т.1 /по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП/ се
удостоверява с декларации, изготвени съгласно Образци № № 2 и 3, като се посочват
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация.
3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица или е посочил, че ще използва
подизпълнител/и, за всяко от тези лица не следва да са налице основанията за отстраняване, като
за целта те също представят декларациите по предходния пункт, изготвени съгласно Образци №
№ 2 и 3. Когато участникът в производството е обединение от физически и/или юридически
лица, за всеки член на обединението също не следва да са налице основанията за отстраняване,
като за целта всеки член на обединението също представя декларациите по предходния пункт,
изготвени съгласно Образци № № 2 и 3.
4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част
от документите, чрез които се доказва декларираната информацията по т.1, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на производството.
5. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от производството. Документите се представят и за
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подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са
му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
националните бази данни на държавите членки.
7. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 2, се подписва от лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за липсата на обстоятелствата
по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
8. Участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват
дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП,
независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
9. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези
мерки се описват в декларация от участника.
10. В случаите по предходната точка като доказателства за надеждността на участника се
представят следните документи:
10.1. По отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП – документ за извършено
плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са
обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с
погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения
или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.
10.2. По отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП – документ от съответния
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
11. Възложителят отстранява от производството участник, за когото са налице основанията по
т.1, възникнали преди или по време на производството.
12. Предходният пункт се прилага и когато участник в производството е обединение от
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията по
т.1.
13. Участникът е длъжен в процеса на провеждане на производството да уведоми писмено
възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП.]

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: [1. Участникът трябва да е изпълнил през
последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата поне една дейност с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката, а именно: доставка на обзавеждане и/или оборудване.
2. При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІII, раздел А, т.1а на
Образеца на документ за обществената поръчка, изготвен съгласно Образец № 1, като се попълва
информация за основните доставки от посочения вид с посочване на сумите, датите и
получателите, независимо дали са публични или частни субекти.
3. При подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор чрез
представяне на Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за
поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно
Образец № 1. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация.
4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези
лица се представя отделен Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ
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информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор,
изготвен съгласно Образец № 1.
5. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да
се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или
опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на
частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от третите лица задължения. Когато участникът е посочил в
офертата си използване на подизпълнител/и, в този случай той трябва да представи
доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения.
6. Приложение на критериите за подбор спрямо обединение, което не е юридическо лице, трето
лице и подизпълнител:
6.1. 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.
6.2. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет.
6.3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват.
7. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част
от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в представения Образец на
документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия
оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на производството.
8. Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите
лица, ако има такива.
9. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са
му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
националните бази данни на държавите членки.
10. За доказване на съответствието с критериите за подбор участникът може да представи
удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или
сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани
участника от производството или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е
представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се
доказват от представеното удостоверение или сертификат.
11. Възложителят не може да изисква участниците от други държави членки да преминават през
процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка.
Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки.
12. Възложителят приема удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи,
установени в Република България или в друга държава членка, в която участникът е установен.].
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
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ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в декларацията по чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 8].
Сключване на договор:
[Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при
условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
производството, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Забележка:
Документи за удостоверяване на изискванията към личното състояние на участника, определен
за изпълнител:
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от
органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните
документи, издадени от компетентни органи, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато
документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава
декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление,
направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на документите, когато обстоятелствата в
тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се
предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
Документи за удостоверяване на изискванията към критериите за подбор:
а) За обстоятелствата по т.3.1 от Раздел III – Списък на доставките, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство/а за извършената/ите доставка/и;
2. Ако е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, представи пред
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.
3. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е
необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.].

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
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[] Разходи и качествени показатели
[] 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) [22/07/2019]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [16/09/2019]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [23/07/2019]

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: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):
Съдържание на офертата:
Документите, които следва да съдържа офертата, са описани в т.6 на Раздел IV от Изисквания
към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и
класиране на офертите и приключване на производството /Приложение № 2/, неразделна част
от настоящата обява.
Начин на плащане:
Заплащането на доставката се извършва след представяне на приемо-предавателен протокол за
доставка и монтаж на оборудването, съгласно представената техническа спецификация,
подписан от представители на изпълнителя, община Мадан и Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ), и
фактура за изпълнените дейности с получател ФСЗ, съставени и изготвени по надлежния ред.
Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до 20 ( двадесет) работни дни,

считано от датата на получаване на издадената от страна на изпълнителя фактура.
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://www.madan.bg/currentNews-3700-newitem.html
както следва:
1. Приложение № 1: Технически спецификации.
2. Приложение № 2: Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила
за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството.
3. Приложение № 3: Проект на договор и приложения към него.
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4. Образци:
Образец № 1 – Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за
поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор.
Образец № 2 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.
Образец № 3 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП.
Образец № 4 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя.
Образец № 5 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
Образец № 6 – Декларация за срока на валидност на офертата.
Образец № 7 – Ценово предложение.
Образец № 7а - КСС
Образец № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [12/07/2019]

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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