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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: [ 70-00-7/04.01.2017] 

  

 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):  

Парашкева Сотирова – координатор на проект 

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 канцеларски и офис материали и консумативи, копирна 

хартия, материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и 

помагала, необходими за изпълнение на дейности с деца в предучилищна възраст по проект 

BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и творим““. 

  

Кратко описание: Поръчката има за цел да осигури доставка на канцеларски и офис материали 

и консумативи, копирна хартия, материали за творчески и художествени занимания, учебни и 

образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение на дейности по интереси с деца в  

предучилищна възраст по проект BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и 

творим““, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Видовете канцеларски материали, материали за занимания по интереси, учебни и образователни 

пособия и помагала и техните прогнозни количества са описани в техническите спецификации – 

Приложение 1 към настоящата обява.  

 
Място на извършване: Заявките по обособени позиции ще бъдат подавани и доставяни 

поотделно с място на доставка на адрес: 2900 гр. Гоце Делчев, ул. „ Царица Йоанна“ № 2. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 27 505,83 лева без ДДС 
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Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: Доставка на канцеларски и офис материали, принадлежности и консумативи и 

копирна хартия 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 272,50 лева без ДДС 

Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: Доставка на материали за творчески и художествени занимания, учебни и 

образователни пособия и помагала за деца в предучилищна възраст 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 20 233,33 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. В настоящата обществена поръчка можа да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което 

има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. 

2. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.  

Основаният по чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и т. 7 от ЗОП 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. 

Участникът трябва да удостовери липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, 

съгласно условията на Възложителя и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (Правилник за прилагане на Закона 

за обществените поръчки) 

3. Не могат да участват в настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

4. Участникът следва да попълни декларация за липсата на основанията по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя 

изисквания. 

  

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания. 

  

Технически и професионални способности: Възложителят изисква от участниците и по двете 

обособени позиции: 

Да е изпълнил минимум 2 (две) доставки през последните три години, чиито предмет е еднакъв 

или сходен с предмета на обществената поръчка по обособената позиция за която участва, 

считано от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал.1, т. 1 от ЗОП). Под изпълнени поръчки се 

разбират такива, които независимо от датата на сключването им са приключили в посочения по-

горе период. По обособена позиция 1 за „доставка със сходен предмет“ Възложителят ще приема 

дейности: доставка на канцеларски и офис материали и консумативи. По обособена позиция 2 
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до„доставка със сходен предмет“ Възложителят ще приема дейности: доставка на образователна 

и учебна литература, учебни пособия и дидактични помагала, материали за художествени и 

творчески занимания на деца. 

Съответствието на участниците се доказва със следните документи: 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по 

обособената позиция за която се участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения 

и други по преценка на участниците). 

При подаване на офертата си участникът декларира в Заявление за участие – Приложение 2.1 

към настоящата обява наличие или липса на обстоятелства, относно изисканата от възложителя 

информация. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в Заявлението за участие, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор по представените в приложението към настоящата обява образци. Документите се 

представят и за подизпълнителите и за трети 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  

  

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

Име: []   Тежест: [] 

 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 12.01.2017 г.                      Час: (чч:мм) [17:00] 

 Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 12/03/2017 г.                      Час: (чч:мм) [17:00] 
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Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 13/01/2017 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:  [Х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: Договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0053, 

проект „Различни и заедно играем, учим и творим““, финансиран по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

 
 

 Друга информация (когато е приложимо):  

Прогнозните количества на стоките, предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в 

Техническите спецификации - Приложение 1 към настоящата обява. Възложителят си запазва 

правото да не заяви цялото по вид и/или по брой посочено количество материали по всяка от 

обособените позиции без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни 

последици. Конкретните доставки по обособени позиции 1 и 2 се определят чрез подаване на 

заявки от страна на определено от Възложителя длъжностно лице. Заявките ще съдържат 

наименованието на конкретните артикули, техните конкретни количества и мястото, на което 

следва да бъдат доставени. 

Срок на изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на 

договора. 

Конкретните количества и видове стоки, които следва да се доставят от изпълнителя, се 
определят от възложителя с писмена заявка (подавана в електронен вид по електронна поща или 
на хартиен носител по поща или факс) при необходимост. Заплащат се само заявените и 
доставени количества след получаването им по ред, определен в договора.Срокът за доставка на 

заявените количества е до 10 календарни дни, считано от датата на получаване на заявките. 
 

Участниците в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица 

при условията на чл. 65 от ЗОП. 

Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в заявлението или офертата 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват 

такива. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП. 

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят 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. Документите се 

представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
- наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите. 
При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват подател на 
офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на офертата, когато е 
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приложимо. 

Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния 
срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато 
към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти 
пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 
списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 
Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на 

получените оферти. 
До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки участник 
може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. Всеки участник в 
поръчката има право да представи само една оферта. Няма възможност за представяне на 
варианти в офертите. 
Участниците в поръчката следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, 

условия и изисквания на Възложителя. 
Офертите се подават всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до 
12.01.2017 г. включително, до 17.00 часа в Информационен център, ул. „Царица Йоанна“ № 2, 
гр. Гоце Делчев. 
Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в 
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. 

След изтичане на срока за получаване на оферти възложителят ще разгледа и оцени получените 
оферти независимо от техния брой. 
При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 
възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на 
купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 
Офертата съдържа: 

1. Представяне на участника - Приложение 2; 
2. Заявление за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява- 

Приложение 2.1; 
3. Актуална ценова листа/каталог на участника; 
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 
5. Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо. 

6. Техническо предложение, съдържащо: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя - Приложение 3, 3.1; 
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 4; 

г) декларация за срока на валидност на офертата - Приложение № 5; 
д) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от 

предмета на поръчката; 
7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП - Приложение № 8; 
8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Приложение № 9; 
9. Ценовото предложение - Приложение № 11.1., 11.2.; 

10. Опис на представените документи. 

  

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 04/01/2017 г. 

 

 Възложител 

Трите имена: ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ /данни заличени на осн.чл. 2 от Закон за 

ЗЗЛД(Подпис и печат) 

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 


