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.02.12-5 от 13.01.2020 г.

Възложител: община Елена
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 619
Адрес: 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24.
Лице за контакт: Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“.
Телефон: 0879101448
E-mail: porachki@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 [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и
основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища с население до 500
жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 381 от 30 декември
2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г.“ по седем
обособени позиции по седем обособени позиции / маршрути, както следва:
Обособена позиция № 1 - маршрут 1: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния
маршрут: гр. Елена - с. Донковци - с. Баевци - с. Гърдевци - с. Шилковци - с. Ребревци с. Средни колиби - с. Раевци - с. Харваловци - с. Берковци - с. Бадевци - гр. Елена.
Обособена позиция № 2 - маршрут 2: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния
маршрут: гр. Елена - с. Веселина - с. Тодювци - с. Багалевци - с. Добревци - с. Дрента с. Дрента - горен край - гр. Елена.
Обособена позиция № 3 - маршрут 3: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
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основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния
маршрут: гр. Елена - с. Велковци - с. Лазарци - с. Илаков рът - с. Буйновци - с. Г.
Танчевци - с. Мийковци - с. Игнатовци - гр. Елена.
Обособена позиция № 4 - маршрут 4: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния
маршрут: гр. Елена - с. Руховци - с. Чакали - с. Граматици - с. Костел - с. Колари - с.
Палици - с. Каменари - с. Светославци - с. Бойковци - гр. Елена.
Обособена позиция № 5 - маршрут 5: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния
маршрут: гр. Елена - с. Беброво - с. Черни дял - с. Тънки рът - с. Дебели рът - с. Босевци гр. Елена.
Обособена позиция № 6 - маршрут 6: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния
маршрут: гр. Елена - с. Долни Марян - с. Радовци - с. Козя река - с. Крумчевци - с.
Вълчовци - гр. Елена.
Обособена позиция № 7 - маршрут 7: „Изпълнение на дейности по доставка на хляб и
основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“, по следния
маршрут: гр. Елена - с. Блъсковци - с. Търкашени - с. Дърлевци - с. Големани - с.
Николовци - с. Велювци - с. Марафелци - с. Титевци - с. Червенковци - с. Балуци - с.
Вълчовци - с. Яковци - гр. Елена.
Кратко описание: „Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и
основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища с население до 500
жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 381 от 30 декември
2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г.“ по седем
обособени позиции по седем обособени позиции / маршрути.
Изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти
е два пъти седмично, съгласно Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г., в населените
места на община Елена, подробно описани в приложенията към съответната
обособена позиция.
В случай, че Изпълнителят не изпълни изискването за доставка на хляб и основни
хранителни продукти два пъти седмично, дължи санкция – стойността на
трикратния размер на пробега за съответното направление във всеки отделен
случай.
Дейностите следва да бъдат изпълнявани съгласно изискванията на Закона за
автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и други нормативни актове,
отнасящи се до организацията на автомобилния транспорт, както и нормативната
уредба, касаеща изискванията за безопасност на храните.
Дейностите по доставката на хляб и основни хранителни продукти може да се извършва
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от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, отговарящи на
горепосочените нормативни изисквания.
Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движение при извършване на
автомобилните превози.
Доставката се извършва при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания.
Организация на дейностите по доставката на хляб и основни хранителни продукти:
При изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, превозвачът има
следните задължения:
1. да организира проверките на техническото състояние на автомобилите преди
излизането от гаража;
2. да осигурява доставката два пъти седмично, съгласно Постановление № 381 от 30
декември 2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г.,
на хляб и основни хранителни продукти в населените места съгласно съответната
особена позиция.
Дейностите по транспортиране на хранителните продукти следва да отговарят на всички
действащи нормативни изисквания, регламентиращи транспорта и търговията с
хранителни продукти, както и на БДС или еквивалентни национални/европейски
стандарти, изисквания за безопасност и качество, съгласно европейското и национално
законодателства и изискванията на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация от документацията за участие.
При осъществяване на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка се
изготвят ежемесечно справки по обособени позиции и населени места, за фактическото
им изпълнение.

Място на извършване: Община Елена
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 44 408
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: 1
Наименование: Обособена позиция № 1 - маршрут 1: „Изпълнение на дейности по
доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“,
по следния маршрут: гр. Елена - с. Донковци - с. Баевци - с. Гърдевци - с. Шилковци - с.
Ребревци - с. Средни колиби - с. Раевци - с. Харваловци - с. Берковци - с. Бадевци - гр.
Елена.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 531,00 лв.
Номер на обособената позиция: 1
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Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: Обособена позиция № 2 - маршрут 2: „Изпълнение на дейности по
доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“,
по следния маршрут: гр. Елена - с. Веселина - с. Тодювци - с. Багалевци - с. Добревци с. Дрента - с. Дрента - горен край - гр. Елена.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 238,00 лв.
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: Обособена позиция № 3 - маршрут 3: „Изпълнение на дейности по
доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“,
по следния маршрут: гр. Елена - с. Велковци - с. Лазарци - с. Илаков рът - с. Буйновци с. Г. Танчевци - с. Мийковци - с. Игнатовци - гр. Елена.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 648,00 лв.
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: Обособена позиция № 4 - маршрут 4: „Изпълнение на дейности по
доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“,
по следния маршрут: гр. Елена - с. Руховци - с. Чакали - с. Граматици - с. Костел - с.
Колари - с. Палици - с. Каменари - с. Светославци - с. Бойковци - гр. Елена.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 740,00 лв.
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: Обособена позиция № 5 - маршрут 5: „Изпълнение на дейности по
доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища община Елена“, по
следния маршрут: гр. Елена - с. Беброво - с. Черни дял - с. Тънки рът - с. Дебели рът - с.
Босевци - гр. Елена.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 643, 00 лв.
Номер на обособената позиция: 6
Наименование: Обособена позиция № 6 - маршрут 6: „Изпълнение на дейности по
доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“,
по следния маршрут: гр. Елена - с. Долни Марян - с. Радовци - с. Козя река - с.
Крумчевци - с. Вълчовци - гр. Елена
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 345,00 лв.
Номер на обособената позиция: 7
Наименование: Обособена позиция № 7 - маршрут 7: „Изпълнение на дейности по
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доставка на хляб и основни хранителни продукти в малките селища на община Елена“,
по следния маршрут: гр. Елена - с. Блъсковци - с. Търкашени - с. Дърлевци - с. Големани
- с. Николовци - с. Велювци - с. Марафелци - с. Титевци - с. Червенковци - с. Балуци - с.
Вълчовци - с. Яковци - гр. Елена.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 263,00 лв.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:

1. Във възлагането на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на
транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 г.
в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община
Елена, съгласно Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. за изпълнение на
държавния бюджет на Република България за 2020 г.“, по седем обособени позиции
по седем обособени позиции / маршрути по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, могат да участват всички лица, които отговарят на
изискванията на възложителя съобразно тази документация, приложенията към нея и на
законовите изисквания, поставени със ЗОП и ППЗОП.
Всеки участник има право да подаде оферта за участие в процедурата по една или
по няколко обособени позиции.
2. Участник във възлагането на обществената поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник във
възлагането на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да
сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
4. В случаите по предходната т. 3, ако за доказване на съответствие с
изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава на
ресурсите на търговеца, то клонът трябва да представи доказателства, че при
изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
Б. Ограничение за участие:
1. Не могат да участват във възлагането участници:
- при които лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП са свързани лица с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
- които са сключили договор с лице по чл. 68 или чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
3. Във възлагането на обществената поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането
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на една и съща обществена поръчка.
5. Всеки участник във възлагането на обществената поръчка има право да
представи само една оферта.
В. Основания за задължително отстраняване:
На основание чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 195 от ЗОП възложителят отстранява
от участие във възлагането на обществената поръчка 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.
5.1, 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
Забележка:
На основание чл. 54, ал. 5 от ЗОП\ основанието по т. 1.3. за отстраняване 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.
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.
*По смисъла на § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „ 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 придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за
който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост
във връзка с възлагането на обществената поръчка.
** По смисъла на чл. 54 от ЗПКОНПИ „ облага ” е всеки доход в пари или в
имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне,
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прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени,
по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа
или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар,
награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго
неблагоприятно събитие.
Г. Лица, за които се прилагат основанията за отстраняване:
Основанията по т. 1.1., т. 1.2. и т. 1.7. се отнасят за лицата*, които представляват
участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектностга 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 правосубектностга му.
Когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по
т. 1 . 1 т . 1.2. и т.1.7. се отнасят и за това физическо лице.
*Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП тези лица са:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл.
105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския
закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която
клонът е регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за
кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3
от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
11. в случаите пот. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и
контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в
която са установени. В случаите по т. 11 и т. 12 когато лицето има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна
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власт е включена територията на Република България.
Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя 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 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или
от длъжностите, които заемат.
Д. Мерки за доказване на надеадност:
1. ЗОП дава възможност участникът да не бъде отстранен, ако същият е
предприел мерки за доказване на надеждност като:
• погасил е задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (т. 1.3 от раздел В. от
настоящите указания), включително начислените лихви и/или глоби или че те са
разсрочени, отсрочени или обезпечени;
• платил е или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
• изяснил е изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.
• платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.
2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
3. Доказателствата за мерките за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП се
описват в декларация (свободен текст) и се поставят към офертата. Видове
доказателства:
- документ за плащане или споразумение за разсрочване/отсрочване на
задължения;
- документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните
обстоятелства по чл. 56, ал. 1. т. 3 от ЗОП - изяснил е изчерпателно фактите и
обстоятелствата и е изпълнил конкретни предписания.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по предходната т. 3
мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.
4. За новонастъпили обстоятелства се уведомява председателят на комисията за
разглеждане и оценка на офертите или възложителя.
Е. Прилагане на основанията за отстраняване:
5) Към офертата участниците подават декларация (Образец № 4 и Образец № 5) за
липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 от ЗОП.
1. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от
ЗОП (Образец № 4) се подписва от всяко от лицата, които представляват участника.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП (Образец № 5) се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява.
2. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
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настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
3. Възложителят отстранява от възлагането участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на възлагането.
4. Отстраняването по т. 4 се прилага и когато участник във възлагането е
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице
някое от основанията за отстраняване.
5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
• пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства
по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
5, три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а”
от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
5, Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а”,
се включват в списък, който има информативен характер.
6. В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури
доказателства за наличие на основания за отстраняване.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [НЕ]
Икономическо и финансово състояние: [НЕ]
Технически и професионални способности:
За всички обособени позиции:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности (услуги) с предмет и обем, идентичен или
сходен с този на поръчката за последните три години считано от датата на подаване на
офертата.
За доказване изпълнението на това изискване участникът следва през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 1 (една)
услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
*Забележка:
Под дейности (услуги) с предмет, който е „сходен с предмета на поръчката” следва
да се разбира транспортни услуги по доставка на хранителни продукти.
Дейностите се считат за „изпълнени”, когато изпълнението е приключило в рамките
на заложения от Възложителя период.
2. Участникът да разполага с поне едно моторно превозно средство 4х4 и/или двойно
предаване (собствено, наето или друго основание за ползване), необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 8 от ЗОП, което да отговаря на
съответните изисквания за превозване на хранителни продукти, както и да е съобразен с
релефа и метеорологичните условия в планинските селища.
Забележка:
В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, 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,
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предвидено в договора за създаване на обединението.
Забележка:
а).
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който
може да води до облага* по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло
да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с
възлагането на обществената поръчка.
*Съгласно чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, „ облага ” е всеки доход в пари или в имущество,
включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или
отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от
пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние,
предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или
обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно
събитие.
б).
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията на
възложителя по отношение на критериите за подбор, отнасящи се до икономическото
и финансовото състояние и до техническите и професионалните способности на
участниците, 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.
в).
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
офертата, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
г).
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 процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

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
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 24.01.2020 г.
Час: 17:30 ч.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 22.04.2020 г.
Час: 17:30 ч.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 27.01.2020 г.
Час: 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: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: 13.01.2020 г.

Възложител
Трите имена: инж. Дилян Стефанов Млъзев
Длъжност: Кмет на община Елена
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