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ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [

3A 6V /3W /( у. 09 ■<&049г.
Възложител: Областна дирекция на МВР - Ямбол
Поделение (когато е приложимо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 3026
Адрес: гр. Ямбол, ул. Преслав № 40
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Панайот Николов
Телефон: 046 680455
E-mail: yambol@mvr.bg
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 [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на 3 (три) броя леки автомобили за
нуждите на ОДМВР-Ямбол
Кратко описание: Доставка чрез покупка на 3 (три) броя леки автомобили за нуждите на
ОДМВР-Ямбол. На основание чл.187, ал.1, във вр. с чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП и чл.96 от
ППЗОП. Обществената поръчка се финансира от непреките разходи по Споразумение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в
рамките на Механизма за смешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“.
Възложителят предоставя пълен достъп до цялата документация на електронната
страница на ОДМВР - Ямбол в рубриката „Профил на купувача“.
Място на извършване: гр. Ямбол, ул.“Преслав“№ 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
следгаранционна обслужване в страната /на отстояние не повече от 120 км от гр.Ямбол/.
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., безДЦС): 69999 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
1

Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [

]

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците:
Участник в настоящото 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
държавата, 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
упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,
в офертата 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 настоящата 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 обществена
поръчка. Членовете (партньорите) следва да са уговорили 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
настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
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 обществена
поръчка, същото следва да извърши данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или
еквивалентна, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено,
след уведомяването му за извършеното 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 участници-обединения, 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.
Участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
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между тях, по отношение на определените от възложителя критерии, свързани с техническите и
професионалната способности. По отношение 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 под изпълнител/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 обществена поръчка е на изпълнителя,
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: 1.3а 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
изключението по чл. 56, ал. 5 ЗОП. Основанията 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 липсата на основания за отстраняване с декларации
по образец - приложения № 2 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
изключението по чл. 56, ал. 5 ЗОП. Изключението по чл. 54, ал. 5 ЗОП: „Алинея 1, т. 3 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.", се удостоверява с представяне на съответни доказателства към
декларацията по образец - приложение № 3 от документацията.
2. В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, същият
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
от представляващия/те подизпълнителя декларации по образец - приложение № 2 и № 3 към
документацията, в относимите за подизпълнителя части.
3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионалните
способности. В този случай участникът заявява това обстоятелство с декларацията по образец приложение № 3 към документацията. По отношение на третите лица не следва да са налице
основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, за което участникът представя попълнена от представляващия
третото лице декларации по образец - приложение № 2 и № 3 към документацията, в относимите
за третото лице части.
4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници при подаването на оферти за
възлагане на настоящата обществена поръчка.
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Удостоверяване: Липсата 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.
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 последната една година от изпълнението на правомощията
или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в
продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало
длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице; ал. 2: Забраната за участие в
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от
фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало
съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол
след освобождаването му от длъжност).
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 № 2 към документацията.
6. За участниците (когато е относимо) не следва да са налице, пряко или косвено, забрани за
участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените 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 данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се
посочва в декларацията по образец - приложение № 3 към документацията.
7. По отношение на участниците е необходимо да е възможно извършването на идентификация,
чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари способи, включително
когато участникът е юридическо лице, по отношение на физическите лица, които са негови
действителни собственици по смисъла на §2, ал. 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за
мерките срещу изпирането на пари. За целите на извършване на идентификацията, респективно
проверка на идентификацията на участниците, включително на действителния собственик на
участник - юридическо лице, съответно член на обединение - участник, което е юридическо
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
документацията) от законния представител или от пълномощника на юридическо лице-участник,
респективно от законния представител или от пълномощника на юридическо 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 държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска 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
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на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и заверено копие
от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на
следните данни: наименованието; правноорганизационната форма; седалището; адреса на
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 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 държава 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 документи.
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
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 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.
9. Доказване наличието на изискванията към лично състояние: При сключване на договора,
определеният изпълнител представя документите, посочени в т. 16.1-16.7 от Раздел I „Общи
условия" на документацията]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква
Икономическо и финансово състояние: не се изисква

VjhJ

Технически и професионални способности: 1. Участникът 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 Многостранното 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. Участникът 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.
3. Участникът трябва да притежава права за представителство и търговия на предлаганото ново
5

моторно превозно средство.
Удостоверяване: Участниците следва да заявяват наличието на посоченото обстоятелство в
декларацията по образец - приложение № 3 към документацията.
4. Доказване наличието на съответствие с критериите за подбор: При сключване на договора,
определеният изпълнител представя документите, посочени в т. 16.8-16.10 от Раздел I „Общи
условия" на документацията

Информация относио 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:

W'

[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[X] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Технически иоказатели
Тежест: 50 т.
Име: Финансови показатели
Тежест: 50 т.
Срок за получаване на офертите:
Дата: 16.09.2019 год.

Час: 17:30

Срок на валидност на офертите:
Дата:16.12.2019 год.

Час: 17:30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 24.09.2019 год.

Час: 14:00 часа

Място на отваряне на офертите:
гр.Ямбол, ул.“Преслав“ № 40 в сградата на ОДМВР - Ямбол

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: [X] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, в рамките на Механизма за спешна
помощ по фонд „Вътрешна сигурност“
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Друга информация (когато е приложимо): На основание чл.114 от ЗОП, Възложителят
посочва, че към датата на публикуване на обявата не е осигурено финансиране. В тази връзка в
проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение. Всяка от страните може да
поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от
сключването му.

Дата на настоящата обява
Дата: 04.09.2019 год.______

Възложител
Трите имена: Евгени Руменов Христов
Длъжност: ЗА Директор ОДМВР - Ямбол съгласно
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