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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: РД.02.12-21 /16.03.2018 г. 

  

 Възложител: Кметът на община Елена 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00619 

Адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24. 

Лице за контакт инж. Димитринка Борисова Иванова 

Телефон: 06151/6262 

E-mail: utab@elena.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 [] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект 

„Модерна социална инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните 

семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за 

предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-

161/19.12.2017 г.“. 

 

  

Кратко описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж 

на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна социална инфраструктура - по добри 

услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван 

съгласно сключен Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН 

BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“. 

Доставките, предмет на поръчката, се изпълняват в пълно съответствие с 

изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ, специалните и общи 

условия към него, Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне 
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на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020. 

Подробно описание на артикулите по вид и количество, изискванията за 

изпълнение за всяка от тях се съдържа в Техническата спецификация. 

 

  

Място на извършване: Обект на интервенцията е общински имот с административен 

адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски“ № 2 - І-ви етаж от ученическо 

общежитие - УПИ I „За училищен комплекс“ в кв. 27 по ЗРП на гр. Елена“. 

 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 39 800 (тридесет и девет 

хиляди и осемстотин) лв. без включен ДДС. 

 

  

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:  

а. За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 

от ЗОП. 

Б. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, когато: 

б.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; 

б.2.  Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

б.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал.2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по 

седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

Основанието по т. б.3. не се прилага, когато: 

• Се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

• Размерът на неплатените дължими данъци или социално - осигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 
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финансова година. 

б.4. Е налице неравнопоставеност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

б.5. Е установено, че: 

• Е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

• Не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

б.6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Конфликт 

на интереси е налице, когато Възложителят, негови служители или наети от него лица 

извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и за който би могло да се 

приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост, във връзка с възлагането 

на поръчката. 

Пояснение: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (т. б.1, 2 и 6 по-горе) се 

отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни 

органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането 

на решения от тези органи. 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (т. 

б.1, 2 и 6 по-горе) се подписва от лицата, които представляват участника. Когато 

представляването е от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (т. б.3, 4 и 5 по-горе) се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

При подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на 

обстоятелствата с декларации, съгласно приложените образци. 

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

горецитираните ограничения (съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП). Декларациите се представят 

за всеки член на обединението. 

Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители, 

горецитираните ограничения се прилагат и за тях, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от 

ЗОП, като декларации се представят и за тези лица. 

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Не 

  

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания, относно 

финансовото състояние на участниците. 

 

  

Технически и професионални способности: Възложителят не поставя изисквания за 

технически и професионални възможности. 
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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  

  

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

Име:  

Срок за изпълнение на поръчката (Ср)                                         Тежест: [ 30  ] 

Ценово предложение (Цп)                                                             Тежест:  [ 70 ] 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 23.03.2018 г.                      Час: (чч:мм) 17:30 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 26.09.2018 г.                      Час: (чч:мм) 17:30 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 26.03.2018 г.                      Час: (чч:мм) 11:00 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, 

сграда общинска администрация - Елена, стая 211. 

  

 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:  

 

За финансиране на обществената поръчка община Елена ще използва средства по 

Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-

0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г., за реализиране на проект „Модерна социална 

инфраструктура - по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община 

Елена“. 

 



5 
 

  

 
 
 Друга информация (когато е приложимо): 

I. Съдържание на офертата: 

а) Списък / Опис на представените документи; 

б) Оферта с посочена информация (административни сведения) за участника - 

Образец № 1; 

в) Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 2; 

г) Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП - Образец № 3; 

д) Техническо предложение - Образец № 4. Към техническото предложение се 

прилага Спецификация на оборудването, което ще бъде доставено; 

е) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 

№ 5; 

ж) Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП - Образец № 6; 

з) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици - Образец № 7; 

и) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец № 8; 

й) Декларация по чл. 66 от ЗОП - Образец № 9; 

к) Ценово предложение - Образец № 10. 

 

II. Изисквания към Изпълнителя: 

А. Изпълнителят се задължава да достави ново и неупотребявано оборудване и 

обзавеждане, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация в периода на 

ползването, отговарящо на изискванията на Възложителя. 

Б. При изпълнение на договора Изпълнителят следва да извърши следното: 

- Доставка на всички описани артикули, франко обекта; 

- Товарно - разтоварни работи до обекта; 

- Изпитване / проби на уредите и инструктаж на персонала; 

- Сервиз и гаранционно обслужване. 

В. Изпълнителят трябва да представи заедно с доставката: 

- Необходимите сертификати за пускане в експлоатация на територията на ЕС; 

- Гаранционни карти; 

- Инструкции за експлоатация; 

- Документи с пълно описание на техническите характеристики на български език, 

предоставени му от производителя; 

- Други съпътстващи документи (когато е приложимо). 

Г. Контрол: Възложителят приема изпълнението на поръчката като проверява и 

контролира качеството и количеството на доставеното оборудване и обзавеждане, както 
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и съответствието му с посочените технически параметри - размери, материал, 

технически характеристики и параметри, и др., съгласно настоящата спецификация, на 

място, при доставката в обекта. За приемането на изпълнението, включително монтаж 

(когато е необходим такъв) се подписва двустранен приемно - предавателен протокол. 

При установяване на несъответствие в количество, качество и технически 

характеристики / параметри на даден продукт, на място се съставя протокол за 

възникнал спор, като несъответстващият артикул не се приема от Възложителя и се 

връща на Изпълнителя за доставка на съответстващ. 

В случай, че се установят повреди, счупвания, драскотини или нарушена цялост по 

изделията, за тях на място се съставя протокол за възникнал спор, като 

несъответстващият артикул не се приема от Възложителя и се връща на Изпълнителя. 

След като Изпълнителят замени установено дефектни изделия с нови здрави и 

съответстващи, доставката се смята за изпълнена и се съставя приемно - предавателен 

протокол.  

  
  

 
 

 
 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 15.03.2018 г. 

 

  

 

 

 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) инж. Дилян Стефанов Млъзев  

 

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА 

 

 

 

 

 

Подписите в настоящия 

документ са заличени,  

на основание чл. 2,  

ал. 2 от ЗЗЛД! 

 


