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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: [ 4/2017 г. от  10.10.2017 г. ] 

  

Възложител: [Община Вършец] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00850] 

Адрес: [гр.Вършец, бул.“България“ № 10] 

Лице за контакт [Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС] 

Телефон: [09527/22-22] 

E-mail: admin_varshetz@mail.bg 

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 един брой употребявана сметосъбираща машина за 
биоразградими отпадъци за нуждите на Община Вършец“ 

 

Кратко описание:   Доставка на един брой употребявана сметосъбираща машина за 
събиране на  биоразградими отпадъци за нуждите на Община Вършец. 
  

Място на доставката: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 
10. 
  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 62500 лв.  

  

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

Номер на обособената позиция:  

Наименование  

Прогнозна стойност  
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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: По отношение на участниците не трябва да са 
налице обстоятелствата, предвидени в чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, както  и 
обстоятелствата по чл.3, т.8, и ал.4 от Закона за икономически и финансови отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
/ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/, както и да е възможно извършването на идентификация  и 
проверка на идентификацията на участниците, включително на действителния 
собственик на участник юридическо лице /член на обединението – участник, които е 
юридическо лице/. 
Представят се декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП, а случай че е приложимо – и 
декларации по чл.6, ал.2 от ЗМИП. 
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се подписва 
от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява от повече 
от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП се подписва 
от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят няма 
изисквания за упражняване на професионална дейност към участниците. 

  

Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма изисквания за 
икономическо и финансово състояние към участниците. 
         
  

Технически и професионални способности:  

     1. Участниците да са извършили минимум 2 /две/ доставки, сходни с предмета на 
поръчката. Същото се доказва с посочване в списъка на изпълнените доставки, сходни с 
предмета на обществената поръчка, извършени през последните 3 /три/ години, считано 
от датата на подаване на офертата, съдържащ описание на предмета, дата на доставка, 
стойност и ползвател на услугата. Списъкът трябва да бъде придружен със заверени от 
участника копия на доказателства за извършената доставка (удостоверения за добро 
изпълнение). 

Сходни с предмета на поръчката са доставки на сметосъбиращи машини. 
 

2.Участникът следва да разполага със сервизна база за гаранционна поддръжка  на 
специализираната машина на територията на Република България и поне една мобилна 
група за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали 
неизправности по време на гаранционния срок. 

 За доказване на това минимално изискване за технически възможности и 
квалификация участникът представя списък-декларация със сервизните бази и 
мобилните групи за гаранционна поддръжка на предложената машина - свободен текст. 

 

 3.Участникът да е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 с обхват на 
сертификата „Доставка и сервиз на специализирани машини и/или автомобили" или 
еквивалент. 
За доказване на това минимално изискване за технически възможности и квалификация 
участникът представя заверено от него копие на валиден сертификат на участника по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификата „Доставка и сервиз на специализирани 
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машини и/или автомобили" или еквивалент. 

    

4. Участникът да е сертифициран по стандарт ISO 14001:2004.За доказване на това 
минимално изискване за технически възможности и квалификация участникът представя 
заверено от него копие на валиден сертификат на участника по стандарт ISO 14001:2004 
или еквивалент. 

 

5. Предлаганата за доставка машина да съответства на европейските стандарти за 
емисии минимум Евро-3 или еквивалент. 

За доказване на това минимално изискване за технически възможности и 
квалификация участникът представя документ от производителя или оторизирания 
представител за Република България, удостоверяващ европейските стандарти за емисии 
минимум Евро-3 - оригинал или нотариално заверено копие на документа. 

 

 6. Предложението на участника следва да отговаря напълно на техническата 
спецификация на Възложителя. 
 
       При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за 
технически възможности се прилагат за обединението - участник, а не към всяко от 
лицата, включени в него, с изключение на съответната 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 обединение. 
       При използване на подизпълнители изискването за технически възможности се 
отнася за отделните подизпълнители съобразно вида, дела и процента на тяхното 
участие. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в обществена поръчка, ако не отговаря на 
посочените изисквания. 

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически 
възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен 
документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, 
участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на 
разположение ресурсите та третите лица. 
  

 
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: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  
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Показатели за оценка:  

1. Техническото предложение (ТП) - 30 т. 

2. Предложена цена (ФП) - 70 т. 

 
 
         Методика за определяне на комплексната оценка на офертите 

Офертите, постъпили за участие достигнали до етап оценка се оценяват по 

следната методика за оценка. 

Икономически най-изгодната оферта ще се определи при използване на критерий 

оптимално съотношение качество/цена в съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.2. т.3 

от ЗОП, въз основа на показатели за оценка качество/цена, както следва: 

Крайното класиране на участниците в настоящата обществена поръчка се 

извършва по следната формула: 

К = (ТП х 30%) + (ФП х 70%), като на първо място ще бъде класиран участник 

получил най-висок коефициент К. 

Максималният брой точки в комплексната оценка, който може да получи всеки 

участник е 100. 

Максимално възможен брой точки 

3. Техническото предложение (ТП) - 30 т. 

4. Предложена цена (ФП) - 70 т. 

1.2.     Техническа оценка на предложението (ТП). като:  

Оценката по този показател се определя, чрез следната формула:  

ТП = К1+К2 : 

К1 - срок за изпълнение на доставката, максимум 50 точки  

К2 ~ гаранционен срок. максимум 50 точки 

Оценките на участниците се определят на база съотношенията между 
минималния предложен срок за изпълнение на поръчката от участник в процедурата към 
предложения срок за изпълнение на поръчката от съответния участник. 

      К 1 =    К1 min.  х 5 0  

  К 1 i  

където: 

          К1 min е минимален срок в дни, предложен за изпълнение на обществената 

поръчка от съответния участник; 

К1 i е срокът в дни, предложен за изпълнение на обществената поръчка от 

съответния участник в процедурата.  
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Тежест на критерия К1- 50 % 

Предложеният срок трябва да бъде цяло число и не може да е по кратък от 

един календарен ден. 
К2 - гаранционен срок, максимум 50 точки 

Оценките на участниците се определят на база съотношенията между 

максималния предложения гаранционен срок към предложения гаранционен срок от 

съответния участник. 

       К 2 =     K2 i      х 5 0  
    K2 max 

  където: 

К2 max е максималният гаранционен срок в месеци, предложен от всички 

участници в процедурата; 

К2 i е гаранционният срок в месеци, предложен от съответния участник в 

процедурата. 

Тежест на критерия К2 - 50 % 

Тежест на Техническият показател - 30% 

Предложеният срок трябва да бъде цяло число изчислени в месеци. 

Участниците следва да имат предвид, че гаранцията следва да покрива смяна или 

поправка на дефектирали части, възли и агрегати/в приложимите случаи/. Разходите за 

транспортиране на авариралата техника до сервизна база в рамките на гаранционния 

срок са за сметка на изпълнителя. В срока за гаранционна подръжка, при получаване на 

уведомление за недостатъци или гаранционни повреди, изпълнителят е длъжен да 

предприеме незабавни действия и да ги отстрани за своя сметка в срок не по-дълъг от 10 

работни дни. 

1.3.     Финансова оценка на предложението (ФП), като: 

Финансовата оценка (ФП) на ценовата оферта на участника се изчислява по 

формулата: 

ФП = ( Ц min/ Ц  уч ) х  100 

където: 

Ц min. е най-ниската предложена цена от всички участници, в лева без ДДС; Ц уч. 

е предложена от съответния участник цена, в лева без ДДС. 

Посочената от всеки участник цена е за цялостно изпълнение на обществената 

поръчка. 

Участник, предложил цена по-висока от прогнозната стойност на обществената 

поръчка, ще бъде отстранен от процедурата. 

Финансовата оценка на предложението (ФП) на съответния участник има 

максимална стойност 100 (сто) точки. 

Тежест па показателят - 70% 
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Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [17.10.2017 г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.12.2017 г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.10.2017 г..]                      Час: (чч:мм) [10.00 ч.] 

  
Място на отваряне на офертите: [гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, сграда на 
Общинска администрация – Вършец, ет.4, заседателна зала.] 

  

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): [……] 

      Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 
упълномощено лице - с нотариално заверено пълномощно, приложено към офертата. 

Когато участник представя в офертата си документ, който не е в оригинал, той 
трябва да бъде заверен с гриф „Вярно с оригинала", подпис на представляващия 
дружеството и печат на участника. 

Всички документи се поставят в непрозрачна опаковка. Върху опаковката се 
посочват: 

- наименование на участника, включително участниците в обединението (ако е 
приложимо); 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факт и електронен адрес; 
- наименованието на поръчката, за която се подават документите. 
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка на адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 
10, етаж 1, деловодство. 

Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет 
страницата на община Вършец, раздел „Профил на купувача“, подраздел обществени 
поръчки след 15.04.2016 г. Офертата се подава на български език на хартиен носител. 
При представяне на документ на чужд език, той трябва да се придружава с превод на 
български език. 

 

        Към офертата участниците представят следните документи: 
1.    Оферта - Образец № 1 
2. Декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 2 
3. Декларация по чл. 54. ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 3,  
Декларацията за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1. т. 1,2 и 7 от ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява 
от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се 
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
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4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от закона за икономическите и финансови 
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 4 

5. Декларация за извършените доставки на сходни с предмета на поръчката машини - 
Образец № 5.  

6. Списък-декларация със сервизните бази и мобилните групи за гаранционна 
поддръжка - свободен текст. 

7. Копие на валиден сертификат на участника по стандарт ISO 9001:2008 с обхват на 
сертификата „Доставка и сервиз на специализирани машини и/или автомобили" или 
еквивалент 

 8. Копие на валиден сертификат на участника по стандарт ISO 14001:2004. 
 9.  Документ, удостоверяващ европейските стандарти за емисии минимум Евро-

3оригинал или нотариално заверено копие. 
10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6. 
11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 7. 
12. Ценово предложение - Образец № 8. 

 

  

  

 
 Дата на настоящата обява 

Дата: 10.10.2017  г. 

Възложител 
Трите имена:  инж. Иван Михайлов Лазаров …………………… 
                                                                              (Подпис и печат) 

Длъжност: Кмет на община Вършец 

 


