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ДОКУМЕНТАЦИЯ
КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Д иректорът на О бластна дирекция на МВР - Ямбол (ОДМ ВР - Ямбол), публичен
възложител на общ ествени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 187, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2
ЗОП, и чл. 96 от П равилника за прилагане на Закона за общ ествените поръчки (ППЗОП)
публикува обява за събиране на оферти за възлагане на общ ествена поръчка с обект:
доставка чрез покупка, и предмет: „Доставка чрез покупка на 3 (три) броя леки
автомобили за нуждите на ОДМ ВР - Ям бол” .
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до цялата
документация, приложима за обявеното събиране на оферти за възлагане на общ ествената
поръчка в рубрика „Профил на купувача” на електронната страница на ОДМ ВР - Ямбол,
на следния интернет адрес:
http://publicm vr.m vr.Ье/у а т Ь о 1/дирекцията/профил-на-купувача/общ ественипоръчки-възлагани-чрез-събиране-на-оферти-с-обява-или-покана-до-определени-лица-почл20-ал-3-от-зоп
Общ ествената поръчка се финансира от непреките разходи по Споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № H OM E/2016/ISFB/A G/EM AS/0035, в
рамките на М еханизма за спеш на помощ по фонд „Вътреш на сигурност“ .
РАЗДЕЛ I
О БЩ И УСЛОВИЯ
1. Обект на поръчката: доставка чрез покупка
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Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може да
бъде държана отговорна за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.
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2. Предмет на поръчката: „Доставка чрез покупка на 3 (три) броя леки
автомобили за нуждите на ОДМ ВР - Ямбол”.
3. Ред за възлагане на поръчката: събиране на оферти с обява по реда на Глава
двадесет и шеста от ЗОП и Глава девета от ППЗОП.
4. Срок за изпълнение на поръчката: 90 (деветдесет) дни, считано от датата на
сключване на договора, респективно от датата на уведомяването на Изпълнителя от
Възложителя, че финансирането на Възложителя за обезпечаване на договора е осигурено,
след сключването му при условията на чл. 114 ЗОП.
5. М аксимална

прогнозна

обща

стойност

на

поръчката

за

срока

на

изпълнение - 69 999 лв. (ш естдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева),
без вкл. ДДС.
В ценовото предложение на участника трябва да са вклю чени всички разходи във
връзка с изпълнение предмета на общ ествената поръчка.
6. М ясто на изпълнение на договора - гр. Ямбол, ул. „П реслав“ № 40 или найблизката до посочения адрес сервизна база от оторизираната от производителя или
официалния дистрибутор за страната на предлаганата марка и модел автомобили сервизна
мрежа за гаранционно и следгаранционно обслужване в страната /на отстояние не повече
от 120 км от гр. Ямбол/.
7. Изборът на изпълнител се извършва въз основа на „иконом ически най-изгодна
о ф е р т а Всички допуснати до оценка оферти в процедурата ще се оценяват по
критерий: „оптимално съотнош ение качество/цена” . П оказателите за определяне на
критерия

„оптимално

съотнош ение

качество/цена”

и

изискванията

към

ценовото

предложение на участника и определения начин за класиране на получените оферти са
посочени в Раздел IV от документацията към обявата.
8. Условие и срок за подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да
участват само с една оферта. Срок за подаване на офертите: 17:30 часа на датата
посочена в обявата.
9. Начин, място и ред за подаване на офертите: О фертите се подават лично от
участника, лично от законен представител на участника, или от упълномощ ено от него
лице, в деловодството на ОДМ ВР - Ямбол, или чрез пощ енска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка (известие за доставяне), на следния адрес:
ОДМВР - Ямбол гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 40, в запечатана непрозрачна опаковка, с
посочени върху нея:
обединението

наименование на участника, вклю чително участниците в

(когат о

наименованието

на

е

прилож им о),

поръчката,

за

ЕИ К /БУ ЛС ТА Т,

която

се

подават

лице

за

контакти

документите,

адрес

и
за

кореспонденция, телефон, и по възможност - електронен адрес.
Оферти, които са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост,
както и такива, представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се приемат.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
да допълни или да оттегли офертата си. За подаване на поправена или допълнена оферта
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
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се прилагат начина, мястото и реда за подаване на оферти. При промяна или допълване на
подадена оферта, това обстоятелство изрично се посочва върху плика, с който се подава
поправената или допълнена оферта. Оттеглянето на подадена оферта се заявява от
участника изрично пред възлож ителя, чрез депозиране на заявление, лично от участника,
лично от законен представител на участника, или от упълномощ ено от него лице, в
деловодството на ОДМ ВР - Ямбол, или чрез пощ енска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка (известие за доставяне), на адрес: ОДМ ВР Ямбол, гр. Ямбол, ул. „П реслав“ № 40, или по електронна поща, подписано с електронен
подпис, на следния електронен адрес на възложителя: yam bol@ m vr.bg.
При подаване на оферта, поправена или допълнена оферта, както и на заявление
за оттегляне на подадена оферта, чрез

пощ енска или друга куриерска услуга с

препоръчана пратка с обратна разписка,(известие за доставяне), получаването им при
възложителя се удостоверява при необходимост с представяне на обратна разписка
(известие за доставяне), съдържащ а имена и подпис на служителя на възложителя, на
когото е предадена пратката.
10.

Д ата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще се отворят на

датата и часа посочени в обявата в сградата на ОДМ ВР - Ямбол, гр. Ямбол, ул. „П реслав“
№ 40, на публично заседание на определената от възлож ителя комисия, по реда на тяхното
постъпване, като след отваряне ще се обявяват ценовите предложения. При извършване на
тези действия могат да присъстват представители на участниците, при спазване на режима
за достъп до сградата на ОДМ ВР - Ямбол.
11.

И зискванията

към

участниците

се

съдържат

в

Раздел

II

от

документацията за участие.
Съгласно чл. 107 ЗОП, освен на основанията по чл. 54 ЗОП, възложителят
отстранява от разглеждане, оценка и класиране:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не е
изпълнил други условия на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти или в
настоящ ата документация;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия за изпълнение на поръчката, както и на правила и изисквания, свързани
с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово
право, които са изброени в приложение № 10 ЗОП;
- участник, който не е представил в срок обосновката по чл, 72, ал. 1 или чиято
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 ЗОП;
- участници, които са свързани лица;
- участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне,
включително за форма, начин и срок.
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Участник подал оферта с ценово предложение надвиш аващ о максималната
прогнозна стойност на поръчката се отстранява от приложения ред за събиране на оферти
с обява.
Възложителят отстранява от разглеждане, оценка и класиране участник, за когото
са налице, пряко или косвено, забрани за участие в процедура по общ ествени поръчки по
Закона за общ ествените поръчки и нормативните актове по прилагането му по смисъла на
Закона за икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в
ю рисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни

собственици,

както

и

обстоятелствата

по

чл.

69

от

Закона

-

за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Възложителят отстранява от оценка, разглеждане и класиране участник, за когото
не може да бъде извърш ена идентификация чрез регламентираните в Закона за мерките
срещу изпирането на пари, включително когато участникът е ю ридическо лице или
обединение с член/ове ю ридическо/и лице/а, по отнош ение на физическите лица, които са
негови действителни собственици.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица или
предвижда използването на подизпълнител/и по смисъла на §2, т. 34 от Допълнителни
разпоредби на ЗОП, основанията за отстраняване се прилагат и за всеки член на
обединението и за подизпълнителите, което има за последица отстраняване на участника.
В случаите, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица по смисъла на чл.
65 ЗОП, основанията за отстраняване се прилагат и по отнош ение на третите лица, което
има за последица отстраняване на участника.
12.

Х арактеристиките на предмета на поръчката, се съдържат в Техническата

спецификация в Раздел III от документацията за участие.
13.

И зискванията към съдържанието на офертата се съдържат в Раздел V от

документацията за участие.
14.

О бразците на документите за участие и проектът на договора се

съдържат в Раздел VI от документацията. О бразците са задължителни за участниците и
предложенията на последните трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
15.

Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) дни, считано от крайния

срок за подаване на офертите.
16.

Склю чване на договор:

Съгласно чл. 109, във връзка с чл. 195 ЗОП, възлож ителят определя за изпълнител
на

поръчката

и . склю чва

договор,

съгласно

проекта

-

приложение

№

7

към

документацията, с класирания на първо място участник (респективно, втория класиран
участник - на основание чл. 194, ал. 2 ЗОП и чл. 112, ал. 3, във връзка с ал. 2, във връзка с
чл. 195 ЗОП), за когото са изпълнени следните условия: не са налице основанията за
отстраняване от приложения ред за избор на изпълнител за възлагане на поръчката, освен
в случаите по чл. 54, ал. 5 ЗОП, отговаря на критериите за подбор, офертата на участника
е икономически най-изгодна, съобразно приложения критерий за възлагане - „оптимално
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съотнош ение качество/цена” , и участникът е представил изискуемите документи за
сключване на договора.
П редвид липсата на осигурено

финансиране към

датата на' откриване на

възлагането на общ ествената поръчка, при сключването на договора за изпълнение се
прилага реда на чл. 114 ЗОП, като в него се предвижадат клаузи за отложено изпълнение и
възможност за прекратяването му от всяка една от страните без предизвестие след
изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Документи за склю чване на договор:
И збраният изпълнител е длъжен да представи, за установяване съответствието с
изисквания към лично състояние и с критериите за подбор, при сключване на договора за
възлагане на общ ествената поръчка следните документи:
16.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост,
съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в случай, че възлож ителя не може да получи
електронно служебно свидетелство за съдимост по причините, посочени в чл. 356, ал. 1,
изречение трето от Н аредба №

8

от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на

дейността на бю рата за съдимост, а за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗОП декларация/и, подписана/и от лицата, които представляват изпълнителя (респективно
представляват

членовете

на

обединението, определено

за

изпълнител,

когато

е

приложимо). Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той
представя съответния документ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП по реда
и условията посочени в чл. 58, ал. 3 и 4 ЗОП.
16.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от общ ината по
седалището на участника, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП (удостоверение от органите
по приходите
получават

и удост оверение от общината по седалището на възлож ителя се

от възлож ит еля

осигурителния

процесуален

служ ебно, по реда
кодекс).

на

чл. 87,

Когато участникът,

ал.

избран

10 от Данъчноза

изпълнител,

е

чуждестранно лице, той представя съответния документ за обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 3 ЗОП, по реда и условията посочени в чл. 58, ал. 3 и 4 ЗОП.
16.3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 ЗОП - декларация/и,
подписана/и от лицата, които представляват изпълнителя (респективно представляват
членовете на обединението, определено за изпълнител, когато е приложимо);
16.4. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.

6

ЗОП - удостоверение от органите на

„Изпълнителна агенция „Главна испекция по труда“, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 ЗОП.
Когато участникът,_избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.

6

ЗОП, по реда и условията посочени в чл.

58, ал. 3 и 4 ЗОП.
16.5. за липсата на обсоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото

имущ ество -

декларация/и,

подписана/и от лицата, които представляват изпълнителя (респективно представляват
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членовете на обединението, определено за изпълнител, когато е приложимо) по образец приложение №

8

към документацията;

16.6. за наличие или липса на обстоятелства по чл. 3, ал. 1, т.

8

от Закона за

икономическите и финансови отнош ения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален
собственици

данъчен

(когато

представляват

е

режим,

свързаните

приложимо)

изпълнителя

с тях

декларация/и,

(респективно

лица и техните действителни
подписана/и

представяват членовете

от

лицата,

които

на обединението,

определено за изпълнител, когато е приложимо) по образец - приложение № 9 към
документацията;
16.7. декларация по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (по образец - приложение № 4 към настоящ ата документация) от
законния представител или от пълномощ ника на юридическо лице-участник, респективно
от

законния

представител

или

от

пълномощ ника

на

ю ридическо

лице,

член

на

обединение-участник, ведно с:
- при участници/членове на обединение-участник - физически лица: заверено
копие на валиден документ за самоличност със снимка на лицето. Когато в същия не се
съдържат едновременно

следните данни: имената; датата и мястото

на раждане;

официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на
самоличността, всяко гражданство, което лицето притежава, и държ ава на постоянно
пребиваване и адрес (номер на пощ енска кутия не е достатъчен), се представят в заверени
копия други

официални

документи

за самоличност или други

официални лични

документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на лицето.
- за участници/членове на обединение-участник - ю ридически лица: нотариално
заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им
състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг
документ,

необходим

правноорганизационната

за

установяване

форма;

на

седалището;

следните
адреса

на

данни:

наименованието;

управление;

адреса

за

кореспонденция; актуалния предмет на дейност или целта и характера на деловите
взаимоотношения или сделка; срока на съществуване; контролните органи, органите на
управление и представителство; вида и състава на колективния орган на управление;
основното място на търговска дейност. Когато в посочените документите не се съдържат
описаните данни, предоставянето им се извърш ва чрез представяне на други официални
документи. Когато в офертата е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или при
посочени данни за наличието на официален публичен търговски или дружествен
регистър в държ ава членка, в която е регистрирано юридическото лице, и чрез
публикуваните по партидата на съответното юридическо лице данни и документи
може да бъде получена необходимата информация за целите на идентификацията, не
е необходимо представянето на посочените докум енти.
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16.8. заверено копие на валиден сертификат по системата за управление на
качеството (сертификат за качество) - EN ISO 9001-2008 или EN ISO 9001-2015. или
еквивалент, с обхват на дейност по предмета на поръчката, издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация” или от друг орган за акредитация, който е
страна по М ногостранното

споразумение за взаимно признаване

на Европейската

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
16.9.

списък на сервизните бази

от оторизираната от производителя

или

официалния дистрибутор за страната на предлаганата марка и модел автомобили сервизна
мрежа за гаранционно и следгаранционно обслужване в страната, на отстояние не повече
от 120 км от гр. Ямбол, съдържащ наименование на сервиза, адрес, телефон и/или имейл
за връзка,
16.10. заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг документ,
издаден от производителя на предлаганата марка и модел автомобил или официален негов
представител, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото
моторно превозно средство, ведно с превод на български език, извършен от заклет
преводач, в случай, че е на чужд език.
Описаните

документи

се

представят

и

за

посочените

подизпълнители,

респективно трети лица, на чиито капацитет се е позовал участникът, определен за
изпълнител.
В ъзложителят изисква замяна на посочен подизпълнител, ако не отговаря на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява
и за него са налице основания за отстраняване, поради промяна в обстоятелствата преди
сключване на договора за общ ествена поръчка.
По време на изпълнение на сключения договор изпълнителят може да извършва
замяна или вклю чване на подизпълнител/и само при условията на чл.

6 6

, ал. 14 и 15 ЗОП.

Н езависимо от използването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнение на
договора е на Изпълнителя.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител по сключения
договор, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя,
възложителят заплащ а възнаграждение за тази част подизпълнителя. Разплащ анията в
този случай се осъщ ествяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва
плащ анията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане
на подизпълнител, когато искането за плащ ане е оспорено от изпълнителя, до момента на
отстраняване на причината за отказа.
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В случай, че има директни плащания към подизпълнител/и, платените суми на
подизпълнителите се приспадат от дължимата на изпълнителя цена по договора.
Възложителят изисква замяна на посочено трето лице, ако - не отговаря на
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на
техния капацитет и за третото лице са налице основания за отстраняване, поради промяна
в обстоятелствата преди сключване на договора за общ ествена поръчка.
17.

И нформация във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защ итата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата
на данните):
Във връзка с възлагането на общ ествената поръчка ОДМ ВР - Ямбол, обработва
лични данни за цели и на основания, съобразени с изискванията на Регламента и Закона за
защ ита на личните данни.
17.1. Цели на обработването. Правни основания.
О бработването на личните данни, предоставяни от участниците в настоящата
общ ествена поръчка се извърш ва в изпълнение на задълженията на възложителя за
прилагане на европейското и националното законодателство в областта на обществените
поръчки.
Изискването за предоставяне на лични данни в офертата и придружаващите я
документи, както по отнош ение на участниците и техните представители, така и по
отношение

на

лица,

част

от

обединение

-

участник,

и техните

представители,

подизпълнители, трети лица и техните представители, е в съответствие със задължението
по чл. 192, ал. 3 ЗОП и изискванията на чл. 54 и чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Във връзка с участието си в общ ествената поръчка, участникът следва да
предостави данни за наличие или липса на обстоятелства по Закона за икономическите и
финансовите отнош ения с дружествата, регистрирани в ю рисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; данни
за наличие или липса на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; данни за идентификация
или проверка на идентификацията по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на
пари.
Обработването на лични данни във връзка с настоящ ата общ ествена поръчка
включва проверка на декларираните данни относно личното състояние и критериите за
подбор, вземане на реш ения относно сключване на договор за възлагане на обществената
поръчка, както и неговото изпълнение, проверки или правни спорове, свързани с участие в
общ ествената поръчка и изпълнение на сключен договор, и други, съгласно действащото
законодателство.
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Непредставянето на лнчната информация, съгласно уславията на възложителя
може да попречи на участието в оценяването и класирането на участника и/или
сключването на договора за общ ествена поръчка.
17.2. Лица, които обработват лични данни в ОДМ ВР - Ямбол, във връзка с
настоящ ата общ ествена поръчка:
Достъп до личните данни на участниците, респективно определеният изпълнител
на общ ествената поръчка, имат определени по съответния ред служители на ОДМ ВР Ямбол, при изпълнение на задълженията им.
ОДМ ВР - Ямбол, няма да предоставя лични данни на участниците и техните
представители, на лицата, част от обединение - участник, и техните представители,
подизпълнители, трети лица, на чийто капацитет се е позовал участникът и техните
представители, на трети лица, освен с случаите на обжалване или административна
процедура по реда на ЗОП, при проверки от страна на контролни и/или управляващи
органи, или одит, с оглед техните правомощия, както и при други условия, предвидени в
нормативната уредба.
17.3. Срок за съхраняване на личните данни:
Личните данни, предоставени
избрания за изпълнител

в офертите на участниците, респективно

от

във връзка със сключване на договора за възлагане на

общ ествената поръчка, се съхраняват в сроковете определени в ЗОП и ППЗОП за
съхраняване на досието на общ ествената поръчка.
РАЗДЕЛ II
ИЗИ СКВАН И Я КЪМ УЧ АСТНИЦ ИТЕ
Участник в настоящ ото събиране на оферти чрез обява може да бъде всяко
заинтересовано българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно
обединение, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки
съгласно законодателството на държ авата, в която то е установено.
Всеки участник има право да представи само една оферта.
Всеки от участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон
или от упълномощ ено от него с нотариално заверено пълномощ но лице.
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, в оф ертата се представя учредителният акт, споразумение и/или друг
приложим

документ,

от който да е видно

правното

основание

за създаване

на

обединението, както и следната информация във връзка с настоящ ата обществена
поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението.
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, следва да бъде представен относим документ, от който да е видно кой е
определеният/те партньор/и, който/които да представляват обединението за целите на
настоящата общ ествена поръчка. Членовете (партнворите) следва да са уговорили
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солидарна отговорност във връзка с изпълнение на поръчката, когато такава не е
предвидена съгласно приложимото законодателство.
В случай, че обединението-участник е регистрирано преди датата на подаване на
оферта

за

настоящ ата

общ ествена

поръчка, 'се

посочва

БУЛСТА Т

и/или

друга

идентифициращ а информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. В случай, че обединението-участник не е регистрирано,
при определянето му за изпълнител и възлагане изпълнението на дейностите, предмет на
настоящата общ ествена поръчка, същото следва да извърш и данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТА Т или еквивалентна, съгласно законодателството на държавата, в
която обединението е установено, след уведомяването му за извърш еното класиране и
избор на изпълнител, и преди подписване на договор за възлагане на обществената
поръчка.
След подаването на оферта, не се допускат промени в състава на участнициобединения, които не са юридически лица.
В

случай,

че

участник

е

обединение,

изискванията

за

технически

и

професионални способности трябва да бъдат изпълнени общо от обединението като цяло.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение,
участващо с подаване на оферта за настоящата поръчка.
Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица
(трето лице) при изпълнение на поръчката, при условия, че може да докаже, че има на
разположение тези ресурси.
У частниците могат да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на определените от възложителя критерии,
свързани с техническите и професионалната способности. По отнош ение на критериите,
свързани с професионалната способност, участниците могат да се позовават на капацитета
на трети лица, само ако лицата, с чийто образование, квалификация или опит се доказва
изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от
поръчката, за която е необходим този капацитет.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказване на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице
основанията са отстраняване.
При използване на подизпълнител/и, същите трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да
не са налице основания за отстраняване.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за
изпълнение на договора за общ ествена поръчка е на изпълнителя.
1.

И зисквания към личното състояние:

Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.
Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може да
бъде държана отговорни за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.

I

Ф О Н Д „ВЪ ТРЕШ Н А С И Г У РН О С Т “
СП ЕШ Н И М ЕРКИ

1.1. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки по чл. 56, ал. 1 ЗОП, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, освен ако не е
налице изклю чението по чл. 56, ал. 5 ЗОП.
О снованията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
Удостоверяване:

Участниците

удостоверяват

отстраняване с декларации по образец - приложения №

липсата
2

на

основания

за

и № 3 към документацията,

съответно с представяне на доказателства, че са предприети мерки по чл. 56, ал. 1 ЗОП,
които гарантират надеждността на участника, въпреки наличието

на съответното

основание за отстраняване, освен ако не е налице изклю чението по чл. 56, ал. 5 ЗОП.
Изключението по чл. 54, ал. 5 ЗОП: „ Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато разм ерът на
неплатените дълж ими данъци или социалноосигурит елни вноски е до 1 на сто от
сумата на годиш ния общ оборот за последната приключена финансова година, но не
повече от 50 000 лв. “, се удостоверява с представяне на съответни доказателства към
декларацията по образец - приложение № 3.
1.2.

В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и при изпълнение на

поръчката, същ ият заявява това обстоятелство с декларация по образец - приложение №
3 към документацията и посочва дела от поръчката, който ще му/им възложат. По
отношение на подизпълнителите не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП,
за което участникът представя

попълнени

декларации по образец - приложение №

2

от представляващ ия/те

подизпълнителя

и № 3 към документацията, в относимите за

подизпълнителя части.
1.3. У частникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отнош ение на критериите, свързани с техническите и
професионалните способности. В този случай участникът заявява това обстоятелство с
декларацията по образец - приложение № 3 към документацията. По отнош ение на
третите лица не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, за което участникът
представя попълнена от представляващ ия третото лице декларации
приложение №

2

по образец -

и № 3 към документацията, в относимите за третото лице части.

1.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници при подаването на
оферти за възлагане на настоящ ата общ ествена поръчка.
Удостоверяване: Л ипсата или наличието на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от
ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП с други участници в подаването на оферти по
обявата на възложителя, се посочва в декларацията по образец - приложение № 3 към
документацията.
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.
Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може да
бъде държана отговорна за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“
СПЕШНИ МЕРКИ

1.5. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл.
69, ал. 1: Лице, заемало висша публична длъжност, което в последнат а една година от
изпълнението на правомощ ият а или задълж енията си по служ ба е участвало в
провеж дането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове,

принадлеж ащи на Европейския съюз или

предоставени от Европейския съюз на българската държ ава, няма право в продълж ение
на една година от освобож даванет о си от длъж ност да участ ва или да представлява
физическо или ю ридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е
заемало длъж ността, или пред контролирано от нея юридическо лице; ал. 2: Забраната
за участ ие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне
на средства от фондове, принадлеж ащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, се прилага и за ю ридическо лице, в което
лицето по ал. 1 е станало съдружник, притеж ава дялове или е управит ел или член на
орган на управление или контрол след освобож даването м у от длъж ност ).
Удостоверяване: обстоятелството, че не са налице основания по смисъла на чл.
69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество,

се

посочва

в

декларацията

по образец

-

приложение

№

към

2

документацията.
1.6. За участниците (когато е относимо) не следва да са налице, пряко или
косвено, забрани

за участие в процедура

по общ ествени поръчки

по

Закона за

общ ествените поръчки и нормативните актове по прилагането му, по смисъла на Закона за
икономическите и финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален

данъчен

режим, свързаните с тях

лица и техните действителни

собственици.
Удостоверяване: наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т.

8

от Закона

за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален
собственици,

данъчен
се

посочва

режим, свързаните с тях
в декларацията

лица и техните действителни

по образец -

приложение

№

3 към

документацията.
1.7. По отнош ение на участниците е необходимо да е възможно извършването на
идентификация, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари
способи,

вклю чително

когато

участникът еюридическо

лице,

по

отношение

физическите лица, които са негови действителни собственици по смисъла на § 2 , ал.

на
1

от

Допълнителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. За целите на
извършване

на

идентификацията,

респективно

проверка на

идентификацията

на

участниците, вклю чително на действителния собственик на участник - юридическо лице,
съответно член на обединение - участник, което е ю ридическо лице, в офертата на
участника се предоставя декларация по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари (по образец - Приложение № 4 към настоящ ата документация)
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.
Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може да
бъде държана отговорна за която и да било употреба на информацията, която се съдъроюа тук.
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Ф О Н Д „ВЪ ТРЕШ Н А С И Г У РН О С Т “
СП ЕШ Н И М ЕРК И

от

законния

представител

или

от

пълномощ ника

на

ю ридическо

лице-участник,

респективно от законния представител или от пълномощ ника на ю ридическо лице, член
на обединение-участник, ведно с:
- При участници/членове на обединение-участник - физически лица: заверено
копие на валиден документ за самоличност със снимка на лицето. Когато в същия не се
съдържат едновременно

следните данни:

имената; датата

и мястото

на раждане;

официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на
самоличността, всяко гражданство, което лицето притежава, и държ ава на постоянно
пребиваване и адрес (номер на пощ енска кутия не е достатъчен), се представят в заверени
копия други

официални

документи

за самоличност или други

официални

лични

документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на лицето.
- За участници/членове на обединение-участник - юридически лица: нотариално
заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им
състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг
документ,

необходим

правноорганизационната

за

установяване

форма;

на

седалището;

следните
адреса

данни:

на

наименованието;

управление;

адреса

за

кореспонденция; актуалния предмет на дейност или целта и характера на деловите
взаимоотношения или сделка; срока на същ ествуване; контролните органи, органите на
управление и представителство; вида и състава на колективния орган на управление;
основното място на търговска дейност. Когато в посочените документите не се съдържат
описаните данни, предоставянето им се извършва чрез представяне на други официални
документи. Когато в офертата е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или при
посочени данни за наличието на официален публичен търговски или дружествен
регистър в държ ава членка, в която е регистрирано юридическото лице, и чрез
публикуваните по партидата на съответното юридическо лице данни и документи
може да бъде получена необходимата информация за целите на идентификацията, не
е необходимо представянето на посочените докум енти.
1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 ЗОП, както и в промяна на
декларираните обстоятелства по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.

8

от Закона за икономическите

и финансови отнош ения с дружествата, регистрирани в ю рисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по чл. 69 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
1.9. Д оказване наличиет о на изискванията към лично състояние: При
сключване на договора, определеният изпълнител представя документите, посочени в т.
16.1-16.7 от Раздел I „О бщ и условия“ на настоящ ата документация.
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.

Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може да
бъде държана отговорна за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“
СПЕШНИ МЕРКИ

2.
2 . 1

Критерий за подбор на участниците:
. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

- не се изисква.
2.2. И кономическо и финансово състояние:
- не се изисква.
2.3. Технически и професионални способности:
2.3.1. У частникът да прилага Система за управление на качеството, за което да
притежава валиден сертификат по (сертификат за качество) - EN ISO 9001-2008 или EN
ISO 9001-2015, или еквивалент, с обхват на дейност по предмета на поръчката, издаден от
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг орган за
акредитация, който е страна по М ногостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието.
Удостоверяване: Участниците следва да заявяват притежаването на валиден
сертификат в декларацията по образец - приложение № 3 към документацията.
2.3.2. У частникът да разполага с оторизирана от производителя или официалния
дистрибутор за страната на предлаганата марка и модел автомобили сервизна мрежа за
гаранционно и следгаранционно обслужване в страната, която сервизна мрежа да е
организирана така, че да има сервизна/и база/и, която/които да не е/са отдалечена/и на
повече от 120 км от гр. Ямбол.
Удостоверяване: Участниците следва да заявяват наличието на посоченото
обстоятелство в декларацията по образец - приложение № 3 към документацията.
2.3.3. У частникът трябва да притежава права за представителство и търговия на
предлаганото ново моторно превозно средство.
Удостоверяване: Участниците следва да заявяват наличието на посоченото
обстоятелство в декларацията по образец - приложение № 3 към документацията.
2.4.

Д оказване наличиет о на съответ ствие с крит ериит е за подбор: При

сключване на договора, определеният изпълнител представя документите, посочени в т.
16.8-16.10 от Раздел I „Общи условия“ на настоящ ата документация.

Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.
Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може да
бъде държана отговорна за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.
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РАЗДЕЛ III
ТЕХ Н И Ч ЕСК А С П ЕЦ И Ф И К АЦ И Я И И ЗИ СКВАН ИЯ КЪМ ТЕХН И ЧЕСКО ТО
ПРЕДЛ ОЖ ЕНИЕ НА УЧ АСТН И К А
I. Техническа спецификация:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане на общ ествена поръчка по реда за събиране на оферти с обява с обект:
доставка чрез покупка, и предмет: „Доставка чрез покупка на 3 (три) броя леки
автомобили за нуждите на ОДМВР - Я м бол” .
А.

И зисквания

по

отнош ение

на

техническите

характеристики

автомобилите:
1. Доставяните леки автомобили да са задвижвани от бензинов двигател с
вътрешно горене и да отговарят на всички стандарти за вредни емисии, валидни в
страните от Европейския съюз към датата на доставка
2. Леките автомобили да са нови и неупотребявани, от еднакви марка и модел.
3. Срок за доставка - до 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на
договора за доставка, респективно от датата на уведомяването на Изпълнителя от
Възложителя, че финансирането на Възложителя за обезпечаване на договора е осигурено,
след сключването му при условията на чл. 114 ЗОП.

I. Купе:
Брой места
Тип на купето
Брой врати

Дължина
Ш ирочина
на
автомобила,
страничните огледала
Височина
М еждуосие
Полезен товар
Вместимост на резервоара
Цвят

II. Двигател:
Тип

без

М инимум 4 + 1
Остъклено с обособено товарно пространство
Минимум 4, включващи 1 или 2 плъзгащи врати
за задните места и 1 или 2 задни за товарното
пространство
минимум 4000 мм
минимум 1750 мм
минимум 1700 мм
минимум 2450 мм
минимум 450 кг
минимум 45 литра
Всички цветове, различни от бял цвят и всичките
му нюанси, като не е задължително трите
автомобила да бъдат с еднакъв цвят
:
бензинов
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Екологична норма
Тип впръскване
т
Обем, см
М ощност по DIN или еквивалентно,
kW
М аксимален въртящ момент
М аксимална скорост
Смесен разход на гориво
III. Трансмисия:
Колесна формула
Скоростна кутия
Управление
Спирачки

минимум Euro 6
принудително
не по-малък от 998 смг
не по-малка от 73,5 kW
М инимум 170 Nm
минимум 170 км/ч
максимум 7,0 литра/100 км
IVJL X X X X X X 1VJL J iVJL

X /

JLVIVA/

X

2 x 4 предно предаване
М еханична,
минимум
степенна
или
автоматична
Ляв волан, регулируем
във височина и
дълбочина с усилвател
предни - дискови, задни - дискови или
барабанни_____________________________

IV. Оборудване

Седалки за ш офьора и пътника до него
Втори ред седалки, сгъваеми
Въздушни възглавници за водача и за пътника до водача, странични въздушни
възглавници или завеси
Климатик или климатроник
Предни електрически стъкла
Предпазни колани триточкови за всички места
Антиблокиращ а спирачна система
Система за разпределение на спирачната сила
Електронна система за контрол на траекторията (стабилността) или еквивалентно
Мстент при аварийно спиране
Асистент при потегляне от наклон
Предупредителен сигнал при непоставени предни предпазни колани
Система за движ ение с постоянна скорост или еквивалентно_____
Електронна система за контрол на сцеплението или еквивалентно
Централно заклю чване с дистанционно управление
Електронен имобилайзер
Предни фарове за мъгла
Задни светлини за движ ение при мъгла
Електрически и отопляеми странични огледала
Бордови компютър
Резервно колело
Аудио система и USB
Колела с размер не по малък от 15
Електрически извод 12 V за захранване на системи за специален режим на движение
V. Гаранционни условия:
__ __ __
Гаранционен срок в години за проява на не по-малък от 3 години
Този документ е създаден в рамките на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна помощ по ФВС.
Тази публикация отразява становището само и единствено на автора и Европейската комисия не може да
бъде държана отговоря а за която и да било употреба на информацията, която се съдържа тук.

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“
СПЕШНИ МЕРКИ

фабрични дефекти
Гаранционен пробег в километри за
проява на фабрични дефекти
Гаранционен срок за пробив ог корозия

не по-малък от

1 0 0

не по-малък от

1 0

0 0 0

km

години

Б. И зисквания към гаранционната поддръжка на автомобила:
1. В срока на
повреди,

които

гаранция И зпълнителят отстранява за своя сметка настъпили

се

покриват

от

гаранцията

на

производителя

съгласно

сервизно/гаранционна книжка, чрез извършване на необходимите ремонти на доставените
автомобили.
2. Срокът за отстраняване на техническа неизправност в срока на гаранцията е до
15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за
настъпилата неизправност, която се заявява от Възложителя по един от следните начини:
чрез телефон, факс или e-mail. И зпълнителят е отговорен за качественото и своевременно
отстраняване на възникнали повреди.
3. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил
уведомен писмено в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени
некачествените компоненти или оборудване с ново/и, ако недостатъкът ги прави негодни
за изпълнение на предназначението. Всички разходи за замяната са за сметка на
Изпълнителя.
4. И зпълнителят осигурява безплатна пътна помощ, организирана от него, в
периода на гаранцията, като времето за реакция при проблем е до 24 часа от подаване на
заявката от Възложителя.
В. Допълнителни изисквания:
1. Всички гаранционни срокове се считат с начало датата на подписване на
предавателно-приемателен протокол за предаване на автомобила от Изпълнителя на
Възложителя.
2. При

извърш ване

на доставката,

И зпълнителят

по договора

предоставя

Техническа документация на български език (на хартиен и на електронен носител с
електронен подпис), която да включва информация относно: технически данни и
характеристики; ръководства (инструкции) за експлоатация; процедури за нормална
експлоатация;

мерки

за

безопасност;

установяване

на

неизправности;

техническо

обслужване; периодични проверки, почистване и хигиенни инструкции.
3. При невъзмож ност за отстраняване на повредата до 15 (петнадесет) работни
дни, Изпълнителят да уведоми писмено Възложителя за причините и необходимото време
за отстраняване на повредата, след което съгласувано страните определят срок за
отстраняване на повредата, като същ ият не може да бъде повече от 30 (тридесет) работни
дни.
4. Автомобилите се доставят с всички документи необходими за регистрацията
им, окомплектовани съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движ ението по пътищата
(обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка), с
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извършен предпродажбен сервиз, заредени с всички необходими за експлоатацията им
течности и материали, с гаранционна и сервизна книжка, инструкция за експлоатация на
български

език,

както

и документи,

удостоверяващ и

заплатени

продуктова такса

(екотакса) и застраховка „Гражданска отговорност“ , със срок не по-малък от един месец,
от момента на доставка на автомобилите на възложителя, за всеки от доставените
автомобили.
5.

У частникът следва да декларира в Техническото си предложение, че ще

достави автомобилите брандирани, съгласно изискванията на Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Брандирането следва да бъде предварително съгласувано с възложителя.
Г. М ясто на извърш ване на доставката:
1.

М ястото на извърш ване на доставката е гр. Ямбол, ул. „П реслав“ № 40 или най-

близката до посочения адрес сервизна база от оторизираната от производителя или
официалния дистрибутор за страната на предлаганата марка и модел автомобили сервизна
мрежа за гаранционно и следгаранционно обслужване в страната.
IV. Изисквания към техническото предложение на участника:
Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна
информация

за

съответствие

с

изискванията

от

Техническата

спецификация

и

допълнителните изисквания на възложителя, представена в табличен вид: „Изискано от
Възложителя“ - „П редлагано от Участника“
Техническото предложение на участника да съответства на приложения образец приложение № 5 към документацията.
Във връзка с изпълнението на поръчката, участникът следва да декларира в
техническото предложение, че:
- офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които
са в сила в Република България;
Забележ ка: Участниците могат да получат необходимат а информация за
задълж еният а, свързани с данъци и осигуровки - от Н ационална агенция по приходите на
ел. адрес ww w.nap.bg; за опазване на околната среда - от М инистерство на околната
среда и водите и неговите структури на ел. адрес www. moew. government, bg; за закрила на
заетостта и условият а на труд - от М инистерство на т руда и социалнат а политика на
ел. адрес www.m lsp.governm ent.bg, които са в сила в Република България, където трябва
да се извърши дост авкат а или да се предоставят услугите, и които са прилож ими към
доставката или към предоставяните услуги.
- ще изпълни дейностите в срока, съгласно условията на възложителя.
Определената от възложителя комисия да разгледа, оцени и класира офертите, не
разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не
отговарят на изискванията към лично състояние и на критериите за подбор.
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РАЗДЕЛ IV
И ЗИ С К В А Н И Я КЪ М ЦЕН О ВО ТО П РЕДЛ О Ж ЕН И Е НА УЧАСТНИКА.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪ ЗЛ А ГА Н Е НА ПО РЪ ЧКАТА. КЛ АС И РАН Е НА ОФ ЕРТИТЕ.
И зисквания към ценовото предложение на участника:
У частниците
приложение №

6

представят

към

офертата

ценово

предложение

по образец

към документацията.

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачертавания, като посочените
цени са в лева, закръглени до втория десетичен знак.
При аритметични и технически грешки в ценовото предложение, същите се
коригират от възложителя/комисията, определена за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, както следва:
-

при несъответствие между сумите цифром и словом, за валидна се зачита

сумата, изписана словом;
- при несъответствие между единичните цени и предложената общ а стойност, за
валидни се зачитат предлож ените единични цени, като общ ата стойност се преизчислява
съобразно същ ите и получената стойност се приема за предложена цена за изпълнение на
поръчката, по която се извърш ва оценката на офертата и класирането на участника.
В ценовото предложение участникът предлага обща цена за автомобилите, които
ще достави и продаде на възложителя, в случай, че бъде избран за изпълнител на
общ ествената поръчка, която включва стойността на автомобилите, франко мястото на
предаване на автомобилите, с включени всички дължими мита, данъци и такси, и данък
добавена стойност, продуктова такса (екотакса) и застраховка „Гражданска отговорност“
за срок не по-малък от

1

месец, считано от датата на предаване на автомобилите.

Предлаганата общ а цена за автомобилите не следва да

надвиш ава максималната

прогнозна стойност на поръчката.
Критерий за възлагане на поръчката:
Общ ествената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта, определена по критерия „ОП ТИМ АЛН О СЪ О ТН О Ш ЕН И Е КАЧЕСТВО/
Ц ЕНА“, оценено въз основа на цената и показатели, вклю чващ и качествени аспекти,
свързани с предмета на общ ествената поръчка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП.
Комплексната оценка и начина за определяне на оценката по всеки от показателите са
посочени в М етодика за определяне на комплексната оценка на офертите.
М ЕТО ДИ КА
ЗА О П РЕДЕЛ Я Н Е НА КО М П Л ЕКСН АТА О Ц ЕНКА НА ОФ ЕРТИТЕ
О ценката на офертите ще се извърши по критерия „Оптимално съотношение
качество/цена“ .
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На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на
изискванията на Възложителя.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извърш ва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка“, като сума от оценките по определените в М етодиката
за оценка показатели.
Участниците с допуснати да оценяване оферти се класират по низходящ ред, като
участникът с офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо
място.
Офертите на участниците се оценяват по следните показатели:
01 - Гаранционен срок в години за проява на фабрични дефекти - с максимален
брой точки 0

2

1 0

.

- Гаранционен пробег в километри за проява на фабрични дефекти - с

максимален брой точки

2 0

.

03 - Смесен разход на гориво - с максимален брой точки 20.
Оц - П редложена цена - с максимален брой точки 50.
Оценка по технически показатели Отп
Гаранционен срок в години за проява на фабрични дефекти О^
М аксималният

брой

точки

10 получава

офертата с предложен

най-голям

гаранционен срок в години за проява на фабрични дефекти (0i=10). Оценката (броя точки)
за останалите участници се определя в съотношение към най-големия предложен срок в
години за проява на фабрични дефекти по следната формула:

0

Sg
, = ......................... х
Sgmax

10

където:
Oj - точките по показателя;
„ 1 0 “ - максималните точки по показателя;
Sg max - е най-големият гаранционен срок в години за проява на фабрични
дефекти, предложен от участник;
Sg - гаранционен срок в години за проява на фабрични дефекти, предложен от
конкретния участник;
Забележка: М аксималният оценяван гаранционен срок в години за проява на
фабрични дефекти е 6 (шест) години. Участник предложил гаранционен срок в години за
проява на гаранционни дефекти по-дълъг от
бъде приравняван на

6

6

(шест) години, за целите на методиката, ще

(шест) години.
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Гаранционен пробег в километри за поява на фабрични дефекти СЬ
М аксималният

брой

точки

20,

получава

оферта

с

предложен

най-голям

гаранционен пробег в километри за проява на фабрични дефекти ( 0 2 =2 0 ). Оценката (броя
точки) за останалите участници се определя в съотнош ение към най-големият предложен
гаранционен пробег в километри за проява на фабрични дефекти по следната формула:

Skm
Ог = .......................... х
Skm max

2 0

където:
Ог - точките по показателя;
„ 2 0 “ - максималните точки по показателя;
Skm max - най-големият гаранционен пробег в километри за проява на фабрични
дефекти, предложен от участник;
Skm - гаранционен пробег в километри за проява на фабрични дефекти,
предложен от конкретния участник.
Забележка: М аксималният оценяван гаранционен пробег в години за проява на
фабрични дефекти е 250 000 (двеста и петдесет хиляди) километра. Участник предложил
гаранционен пробег в километри за проява на гаранционни дефекти по-дълъг от 250 000
(двеста и петдесет хиляди) километра, за целите на методиката, ще бъде приравняван на
250 000 (двеста и петдесет хиляди) километра.
Смесен разход на гориво О 3
М аксималният брой точки 20, получава оферта с предложен най-нисък смесен
разход на гориво (0з=20). Оценката (броя точки) за останалите участници се определя в
съотношение към най-ниският предложен смесен разход на гориво по следната формула:
R g min

О 3 = .......................... х 20

Rg
където:
Оз - точките по показателя;
„ 2 0 “ - максималните точки по показателя;
R g min - е най-ниският смесен разход на гориво, предложен от участник;
R g - смесен разход на гориво, предложен от конкретния участник.
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Изчисляване на оценка по технически показатели Отп
О ценката по технически показатели От„, се получава като сума от получените
оценки за отделните показатели по посочената по-долу формула:

Отп = 0| + Ог + Оз
Оценка по предложената цена О,,
М аксималният брой точки 50, получава офертата с предлож ена най-ниска цена
( 0 Ц=50). Оценката (броя точки) за останалите участници се определя в съотношение към
най-ниската предложена цена по следната формула:
Ц min
О ц = .......................... х 50

ц
където:
0

L1

- точките по показателя;

„50“ - максималните точки по показателя;
Ц min - е най-ниската цена, предложена от участник;
Ц - цената, предлож ена от конкретния участник.
Изчисляване на комплексната оценка Ок
Комплексната оценка (Ок) на всеки участник се получава като сума от получените
оценки по технически показатели и предложена цена, изчислени по формулата:
Ок = Отп + Оц
П олучената оценка в точки за всеки показател се изчислява до втория знак след
десетичната

запетая,

като

се

спазват

математическите

правила

за

закръгляне.

Комплексната оценка се определя до две цифри след десетичната запетая.
Крайно класиране на участниците
1. Крайното класиране на участниците се извърш ва по броя на точките, получени
от всеки участник.
2. На първо място се класира участникът, получил най-висок брой точки.
3. На основание чл. 58, ал. 2 от ППЗОП, в случай че комплексните оценки на две
или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна оферта се приема тази, в която
се предлага най-ниска цена и се класира на първо място.
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4. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките показателя О 2 гаранционен пробег в километри за проява на фабрични дефекти, и се избира офертата с
по-голям брой точки по този показател.
5. Ако и по този ред не може да се извърши избор, комисията на основание чл. 58,
ал. 3 от ППЗОП провеж да публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти.
РАЗДЕЛ V
И ЗИ СК В АН Е КЪМ СЪДЪРЖ АНИ Е О Ф ЕРТА ТА
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Заявление за участие, по образец - приложение № 1 към документацията;
2. Д екларация, по образец - приложение № 2 към документацията;
3. Декларация, по образец -- приложение № 3 към документацията;
4. Декларация по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари от законния представител или от пълномощ ника на юридическо лицеучастник, респективно от законния представител или от пълномощ ника на юридическо
лице, член на обединение-участник - приложение № 4 към документацията, ведно с
други документи, свързани с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на
пари, съгласно условията на възложителя, посочени в т. 1.7. от Раздел II „Изисквания към
участниците“ от настоящ ата документация;
5. Техническо предложение, по образец - приложение № 5 към документацията;
6

. Ценово предлож ение, по образец - приложение №

6

към документацията;

Всички докум енти в офертата, свързани с участието в избора на изпълнител,
следва да са на български език. Ако са приложени документи на чужда език, те следва да
са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач. По документите
не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.
Всички документи от офертата се подписват от законния представител на
участника. При наличие на упълномощ аване, същото се удостоверява с представяне на
пълномощно с нотариална заверка на подписите за делегиране на представителна власт за
извършване на действия по участие в общ ествена поръчка и подписване и представяне на
документи в тази връзка. При подписване на документите от пълномощ ник, след подписа
се обозначава упълномощ аването. При представяне на копия от документи, същите се
заверяват за вярност с оригинала от законния представител на участника или надлежния
пълномощник, с отбелязване на качеството на заверилия документа, имена, подпис и
печат.
Не се допускат варианти на офертата.
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