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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: [ 2/14.12.2016 г. ] 

  

Възложител: [Община Вършец] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00850] 

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

Лице за контакт [Петя Валентинова Петкова – 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 

[X] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Доставка на специализирано транспортно средство – микробус, 
адаптиран за хора с увреждания” по проект № BG05M9OP001-2.002-0290-C01 „Подкрепа за 
независим живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез 

Европейския социален фонд (ЕСФ).] 

 
Кратко описание: Съгласно техническата спецификация за обществената поръчка, качена  в 
електронното досие на поръчката, в сайта на община Вършец - 
http://www.varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_buyer&case=competitions 
 

  

Място на извършване: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 65 000 лв.  

  

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

Номер на обособената позиция:  
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Наименование: 

 
Прогнозна стойност 

Номер на обособената позиция:  
 
Наименование:  
 

Прогнозна стойност  

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: [не] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не] 

  
Икономическо и финансово състояние: [Всеки участник трябва да е изпълнил през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1 /една/ доставка, която е 

еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. ] 

Под доставка „сходна с предмета на обществената поръчка“ да се разбира: доставка, свързана с 
пътни превозни средства за физически лица с увреждания и/или инвалидни колички и/или 
други помощно – технически средства.] 

  
Технически и професионални способности: [не] 
 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 



3 
 

Дата: (дд/мм/гггг) [03.01.2017 г. ]                     Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [05.04.2017г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [04.01.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [11.00 ч.] 

  
Място на отваряне на офертите: [град Вършец, община Вършец, област Монтана, 
бул.“България“ № 10, сградата на Общинска администрация – Вършец, заседателна зала, ет.4] 

  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [X] Да [] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Проект № BG05M9OP001-2.002-0290-C01 
„Подкрепа за независим живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
(ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), приоритетна ос 2: „Намаляване  на  бедността и 
насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: ”Повишаване на 
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 
здравни и социални услуги от общ интерес”] 

  

  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 
     При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
Възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.Всеки участник в поръчката за 
възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице,което участва 
в обединение, или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 
самостоятелна оферта.В настоящата поръчка за възлагане, едно физически или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение. 
     За участие в поръчката заинтересованите лица подават оферти, които включват: 
1. Представяне на участника – Образец № 1;  
2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. 1, 2 и 7 ЗОП – Образец № 2;  
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. 3-5 ЗОП – Образец № 3;  
4. Декларация по чл.66 ал.1 ЗОП за ползването на подизпълнители – Образец № 4;  
5. Декларация от подизпълнител – Образец № 5;  
6. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката – Образец № 6;  
7. Техническо предложение - Образец № 7;   
8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 8; 
9. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 9; 
10. Ценово предложение - Образец № 10; 
11. Проект на Договор; 
     Всички образци на документи, свързани с поръчката са представени в Профила на купувача 
на Интернет страницата на общината. 
     Всички документи се поставят в непрозрачна опаковка /плик/, върху която се изписва: 
До Община Вършец, гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10. 
За участие в  обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, по реда на глава 26 от 
ЗОП с предмет: „Доставка на специализирано транспортно средство – микробус, адаптиран за 
хора с увреждания” по проект № BG05M9OP001-2.002-0290-C01 „Подкрепа за независим живот 
в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
(ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален 
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фонд (ЕСФ). 
Върху опаковката /плика/ се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
лице за контакт, телефон, факс и e-mail. Офертата се подава в деловодството на община Вършец 
до 17.00ч. на 03.01.2017 г. 

 
 
  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 14.12.2016 г. 

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

Длъжност: Кмет на община Вършец 

 


