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: [ 95-00-2/06.03.2018]

Възложител: Община Гоце Делчев
Поделение (когато е приложимо): Н/П
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00098
Адрес: п.к 2900, гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2
Лице за контакт (може и повече от едно лица):
Асан Имамов- началник отдел „Устойчиво развитие, програми и проекти“
Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки“
Телефон: 00359 888006080
E-mail: oba@gocenet.net
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] 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 нов изцяло електрически автомобил за нуждите на
Община Гоце Делчев“
Кратко описание: Поръчката има за цел да осигури доставка 1 /един/ брой изцяло електрически
автомобил за нуждите на Община Гоце Делчев – Домашен социален патронаж. Автомобилът
следва да бъде доставен с извършена предпродажбена подготовка, зареден с всички необходими
за експлоатацията му течности и материали, с необходимите за регистрацията документи,
гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език,
окомплектован според европейските изисквания и мл.139, ал.2 от закона за движение на
пътищата.
Място на извършване: 2900 гр. Гоце Делчев, ул. „ Царица Йоанна“ № 2.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 54 166,67 лева без ДДС

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция:
Наименование
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):
лева 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. При възлагането на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява може
да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, както и всяко друго образувание, които имат право да
извършват доставки на стоки, предмет на поръчката, при спазване на
изискванията на ЗОП и ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в
документацията на поръчката.
2. Участникът трябва да е оторизиран представител на предлаганата марка превозно
средство.

3. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва
едновременно в повече от едно обединение, което е участник в обществената
поръчка.
4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
5. Свързани лица1 не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената
поръчка.
6. Всеки участник в обществената поръчка посочва в офертата си, дали при
изпълнението ѝ ще използва подизпълнители, дела от поръчката, който ще им
възложи, както и представя доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения.
7. Възложителят отстранява от участие всеки участник, по отношение на който са
налице основанията за отстраняване, предвидени в чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и 7 чл. 55,
ал. 1, т.1, 3 и 5 от ЗОП за него или за посочените от участника подизпълнители.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя изисквания
1

Съгласно 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на 1, т. 13 и 14 от ЗППЦ:
- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
- лицата, които съвместно контролират трето лице;
- съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
"Контрол" е налице, когато едно лице:
- притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице,
над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
- може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или
контролния орган на едно юридическо лице; или
- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с
дейността на юридическо лице.

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания.
Технически и професионални способности: Възложителят не поставя изисквания.

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:
Дата: (дд/мм/гггг) 14.03.2018 г. Час: (чч:мм) [17:00]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.05.2018 г. Час: (чч:мм) [17:00]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)15.03.2018 г.Час: (чч:мм) [10.30]
Място на отваряне на офертите: Сградата на общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.
„Царица Йоанна“ № 2 - зала 1, партерен етаж

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

Друга информация (когато е приложимо):

9.
Участникът подготвя своята оферта по Образец № 1 в съответствие с изискванията на
ЗОП, при условията и изискванията на обявата и настоящите указания. Към нея се прилагат
Декларациите по Образец № 2. Оферта, която не е представена, съгласно приложените образци
няма да бъде разглеждана.
10.
Участникът представя:
1) Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, ако такива са посочени;
2) Доказателства за разположение на капацитета на трети лица, ако е приложимо;
3) Документ, удостоверяващ че е производител или официален вносител/представител на
производителя, чиито автомобили предлага (заверено копие на сертификат, договор,
оторизационно писмо, пълномощно или друг документ).
11.
Офертата се изготвя и подава на български език. Участникът представя само една оферта
и няма право да представя варианти на офертата.
12.
Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка. Когато е приложимо, попълват Декларация за конфиденциалност по чл.
102, ал. 1 ЗОП по Образец № 3.
13.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в обществената поръчка
може да промени, допълни или да оттегли подадената от него оферта. След крайния срок за
подаване на офертите участниците не могат да ги оттеглят или да ги променят.
14.
Всички разходи за подготовка на офертата са за сметка на участника.
15.
Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи като
„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, който е надлежно подписан от
представляващия участника, има гриф: “Вярно с оригинала” и печат, ако е приложимо.
16.
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и
лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение
на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).
17.
Офертите следва да са със срок на валидност, съгласно посоченото в обявата.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на
предложенията си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
18.
При представяне на оферта от участник с по – кратък срок на валидност и при отказ да го
удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок на валидност, но при
последващо искане от Възложителя откаже да я удължи, офертата на този участник няма да бъде
разглеждана.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
19.
Офертата се представя в срока и на адреса, посочени в обявата за обществената поръчка
по реда, описан в настоящите указания.
20.
Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, от участника или
от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя, която се надписва по
следния начин:
ОФЕРТА
за:
За участие в обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на
нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Гоце Делчев“
.................................................................................................................................................
/име на Участника/

.......................................................................................................................................................
/адрес за кореспонденция/
.......................................................................................................................................................
21.
Участникът, ако изпраща офертата си пощата или с куриер, то той следва да я изпрати
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
22.
Не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана
опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
23.Възложителят не разглежда офертата на участник, която не отговаря на предварително
обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в обявата за обществена поръчка и
настоящите указания.
Договорът по обществената поръчка се сключва под условие, че Възложителят ще получи
финансиране по Схемата за насърчаване ползването на електромобили на НДЕФ
Срок на изпълнение на поръчката: 4 (четири) месеца, считано от датата на уведомяване на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключения договор за финансиране между Община Гоце Делчев и
Националния доверителен екофонд гр.София, от която дата започва да тече срока за изпълнение
на доставката.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 06/03/2018 г.

Възложител
Трите имена: ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ
(Подпис и печат) ЗАЛИЧЕНИ ДАННИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

