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„Доставка на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател и
сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения : гребло за сняг,

водоноска с миячна система и храсторез”

Общинска администрация – Правец

2161  гр. Правец, пл.“Тодор Живков” № 6

тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433

e-mail: obshtina@pravets.bg; kmet@pravets.bg; www.pravets.bg

Утвърдил:….П……………
РУМЕН ГУНИНСКИ

Кмет на Община Правец

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател и
сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения : гребло за сняг,

водоноска с миячна система и храсторез”

mailto:obshtina@pravets.bg
mailto:kmet@pravets.bg
www.pravets.bg


2

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ЧАСТ ПЪРВА.

Раздел I - Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически
спецификации

1.Предмет на поръчката

Описание на предмета

Място, срок и периодичност на изпълнение на поръчката

Варианти на офертите

Прогнозна стойност на поръчката

Срок и начин на плащане

Срок и начин на доставките

Изисквания за качество

2.Технически спецификации

ЧАСТ ВТОРА. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ОФЕРТАТА

Раздел I - Общи условия

Раздел II - Условия и ред за разяснения по документацията за участие в
процедурата. Обмен на информация.

1. Изменения в документацията за участие.

2. Разяснения.

Раздел III - Изисквания към участниците

Основания за отстраняване, съгласно чл. 54,ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

Критерии за подбор

Раздел IV - Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за
подбор.

Раздел V - Изисквания към офертата

1. Подготовка на офертата
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2.Срок на валидност на офертата

3.Съдържание на офертата

4.Подаване на офертата

5.Отваряне на офертите

Раздел VI - Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

Раздел VII - Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Раздел VIII - Определяне на изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване
па процедурата.

Раздел IX - Сключване на договор за обществената поръчка

Раздел X - Обжалване

Раздел XI - Изчисляване на срокове

ЧАСТ ТРЕТА. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. Образци и Приложения

Опис на представените документи - Образец № 1;

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2;

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №3;

Ценово предложение – Образец №4;

Проект на Договор– Образец №5;

Декларация за участие като подизпълнител – Образец №6

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- Образец №8
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ЧАСТ ПЪРВА. ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Предмет и обект на обществената поръчка.

Община Правец провежда публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от
ЗОП с предмет на настоящата обществена поръчка:

„Доставка на Многофункционален автомобил с метачно устройство,
смукател и сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения :
гребло за сняг, водоноска с миячна система и храсторез”

Обект на поръчката е „доставка ” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

1.2.Описание на поръчката :

„Доставка на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател и
сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения : гребло за сняг,
водоноска с миячна система и храсторез” за нуждите на община Правец и в
съответствие с приложената техническа спецификация.

1.3. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е град Правец, срокът за изпълнение е по
предложение на всеки от участниците в процедурата но не може да бъде по- дълъг от 6
месеца.Участниците предложили по –дълъг срок ще бъдат отстранени от процедурата.

1.4. Варианти на офертите

Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска
представянето на варианти в офертата.

1.5. Прогнозна стойност на поръчката.
1.5.1.Максималният прогнозен разполагаем финансов ресурс на Възложителя за
изпълнение на предмета на настоящата поръчка, е в размер на 120 000,00 (сто и
двадесет хиляди) лева без включен ДДС.
1.5.2. Всеки участник, чиято оферта надхвърля прогнозната стойност на възложителя,
ще бъде отстранен от оценяване и класиране на ценовото му предложение.

1.6. Финансиране и начини на плащане.

Важно! Към момента на обявяване на настоящата процедура, не е
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осигурено финансиране за изпълнение на обектите, предмет на обществената
поръчка. Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено
изпълнение, съгласно чл.114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да
поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен
срок от сключването му.

Плащанията ще се извършват съгласно условията посочени в проекта на договор.

2.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател и
сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения : гребло за сняг,

водоноска с миячна система и храсторез.

Техническите данни валидни
съгласно стандарт DIN EN 15429

Изисквания към техническите характеристики

Базов автомобил и прикачни
съоръжения

фабрично нови, произведени не по-рано от
01.01.2017г.

Базов автомобил
1. Тегло на автомобила в празно
състояние със система за метене -
две четки и бункер за отпадъци

максимум 1700 кг

2. Междуосие максимум 1300 мм
3. Размери на машината Дължина максимум 3200 мм ( без теглич );

Ширина максимум 1100 мм (без странични огледала);
Височина максимум 1970 мм.

4. Двигател Дизелов;
Ниво на вредни емисии: минимум отговарящо на
97/68/ IIIA;
Мощност между 25 kW - 30 kW ;

5. Задвижване Хидростатично задвижване;
Възможност за преодоляване на наклони минимум
20%;
Възможност за преодоляване на бордюри в диапазон
от 130мм до 160 мм.

6. Спирачна система Динамична спирачка
7. Шаси Стоманено с артикулираща шарнирна връзка;

минимален ъгъл на завиване минимум -50°;
максимален вътрешен радиус на завиване - 720 мм;
максимален външен радиус на завиване - 2050 мм
Бързосменник за прикачни устройства

8. Кабина Едноместна обезопасена комфортна кабина,
съответстваща на стандарт за пасивна безопасност
ROPS (Roll over protective structures);



6

Волан – централно разположен;
Наличие на брояч на моточасовете;
Наличие на показатели минимум за:
- състоянието на акумулатора,
-температурата на двигателя,
- подгряването на двигателя,
-нивото на горивото;
Парно.

9. Хидравлична система Високонапорна двукръгова хидравлична система
минимум -190Bar с електрически управляем
контролен панел;
Предна хидравлична линия:минимум 25 1 /min;
Задна хидравлична линия:минимум 20 1 /min;

10. Електрическа система Напрежение: 12 V
Акумулатор: 12 V 74 Аh
Генератор за климатик: 14,4 V 80 А;
Светлинно оборудване за движение по пътищата;
Работни светлини отпред;
Предупредителна оранжева светлина тип „буркан”;

10. Преден подемник Капацитет на предния подемник:минимум 450 кг;
Наличие на бързосменник с хидравлични бързи
връзки

11. Метачна система Предна метачна система с четки, защитени срещу
удари;
минимум: две четки, хидравлично задвижвани, с
регулиране въртенето на четките;
Диаметър на четките :минимум 600мм;
Индивидуално регулиране наклона на всяка четка в
две посоки;

12. Смукателен отвор Смукателнен отвор в междуосието, обезопасен срещу
удари ;
Работна широчина:минимум 550 мм;
Смукателен канал:минимум 180  мм

13. Контрол на запрашването Регулируема система с воден резервоар за впръскване
на вода на четките и в смукателния канал;
Капацитет на водния резервоар: минимум 120 литров
воден резервоар

14. Бункер Конструкция – устойчива на корозия;
Използваем обем на бункера:минимум 500 литра
Хидравлично повдигане;
Аварийна ръчна помпа за повдигането му при повреда
на хидравличната система;
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Височина на разтоварване: минимум 1400мм
15. Допълнително прикачно съоръжение за монтаж към шасито на базовия автомобил

15.1.Водоноска с миячна система Обем на резервоара минимум 500 литра.
Регулируемо налягане на водата в границите от  0 до
40 Bar.
Маркуч за ръчно измиване и макара за навиване с
минимална дължина 10 м;
Накрайник за измиване с пистолет и настройка на
начина на пръскане;
Греда от неръждаема стомана с дюзи за измиване —
Работна ширина минимум 1200 мм.

15.2.Гребло за сняг Обща ширина – минимум 1250мм;
Хидравлично регулиране;
Височина – минимум 500мм

15.3.Храсторез Хидравлично задвижване;
Предно разположен;
Минимална ширина на рязане-1300мм;
Вертикална височина на рязане - минимум 3000 мм;
Хоризонтална височина на рязане – минимум 2400 мм

Гаранционно обслужване: Участниците следва да предоставят възможност за
оторизиран от производителя сервиз и гаранционно обслужване, резервни части и
консумативи.

Минимален гаранционен срок на оборудването: 12 месеца.

ЧАСТ ВТОРА. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ
УСЛОВИЯ

Процедурата е открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП .
Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със
Закона за обществените поръчки.
Обществената поръчка се възлага чрез провеждането на публично състезание, като
дава равни възможности за участие на всички участници отговарящи на изискванията
на Възложителя.

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
ЗА УЧАСТИЕ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В

ПРОЦЕДУРАТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
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1.Място, срок и начин за получаване на документацията за участие
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез

електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на
публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес:
http://pravets.bg/obshtina/poruchki , който представлява обособена част от електронна
страница на община Правец.

2. Изменения в документацията за участие
Промяна на обявените предварително условия може да бъде извършена по
реда на чл.179 от ЗОП.

3.Разяснения
Искане на разяснения

Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие в обществената поръчка.

Срокове за искане на разяснения
Лицата могат да поискат писмено от възложит еля разяснения по

документацията за участие до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на
офертите.

Срокове за отговор
Възложителят дава разясненията в 3-дневен срок от получаване на

искането.Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на
купувача - адрес: http://pravets.bg/obshtina/poruchki като в тях не се посочва
лицето, направило запитването.

РАЗДЕЛ III.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Общи изисквания към участниците
1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно

физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, както и всяко
образование, което има право да изпълнява услугите, предмет на поръчката, съгласно
законодателството на държавата, в която е установено. Участниците в процедурата
трябва да отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените
поръчки, обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и
обявлението за обществената поръчка.

2. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на
законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация
и в обявлението за обществената поръчка.

http://pravets.bg/obshtina/poruchki
http://pravets.bg/obshtina/poruchki
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Участник - обединение
3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се

представя копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с настоящата поръчка:

3.1. участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява
обединението за целите на настоящата поръчка;

3.2. правата и задълженията на участниците в обединението;
3.3. разпределението на отговорностите в обединението;
3.4. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
3.5. уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението, когато

такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

Подизпълнители
4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е

длъжен да заяви дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители,
вида и дела на тяхното участие.

5. В случай, че участникът в процедурата ще използва един или повече
подизпълнители, той трябва да представи доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения. Подизпълнителите 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 от процедурата.

6. Възложителят има право да изисква замяна на подизпълнител, който не
отговаря на тези условия.

7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне
необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

7.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване   в
процедурата;

7.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до
момента дейности.
8. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.
9. Правилата, приложими за директните плащания към подизпълнителите

са посочени в раздел “Договор за подизпълнение” от настоящата документация.

Използване на капацитета на трети лица
10. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица,

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и
професионалната компетентност.

11. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
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.

12. В случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
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трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи
документи за поетите от третите лица задължения.

13. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата.

14. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето
лице, ако то не отговаря на някое от условията, посочени по-горе.

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
15. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото

са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП. Участникът се
отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое
от основанията за отстраняване.

16. Обстоятелствата, които съставляват основания за отстраняване, не трябва
да са налице спрямо под-изпълнителите и спрямо всяко трето лице, на чийто капацитет
се позовава участника. В случай, че за някое от тези лица е налице основание за
отстраняване, възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето
лице или подизпълнител.

Обстоятелства, при които участникът се отстранява от
участие в процедурата

Правно
основание

Раздел в
ЕЕДОП

1. Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а –
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл.
253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс.

Чл. 54, ал.1, т. 1
от ЗОП

Част III

Раздел А

Част III

Раздел Г

2. Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по
т. 1, в друга държава членка или трета страна; Чл. 54, ал.1, т. 2

от ЗОП

Част III

Раздел А

3. Лицето има задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по
седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството

Чл. 54, ал.1, т. 3
от ЗОП

Част III

Раздел Б
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Обстоятелства, при които участникът се отстранява от
участие в процедурата

Правно
основание

Раздел в
ЕЕДОП

на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

(Не се прилага, когато размерът на неплатените
дължими данъци или социални осигуровки е не повече
от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година или когато
се налага, за да се защитят особено важни държавни
или обществени интереси).

4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5
на ЗОП.

Чл. 54, ал.1, т. 4
от ЗОП

Част III

Раздел В

5. Установено е, че лицето:

а) е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението
на критериите за подбор.

Чл. 54, ал.1, т. 5
от ЗОП

Част III

Раздел В

6. Установено с влязло в сила наказателно постановление
или съдебно решение, че при изпълнение на договор за
обществена поръчка лицето е нарушило чл. 118, чл.
128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен.

Чл. 54, ал.1, т. 6
от ЗОП

Част III

Раздел В

7. Налице е конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.

Чл. 54, ал.1, т. 7
от ЗОП

Част III

Раздел В
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Обстоятелства, при които участникът се отстранява от
участие в процедурата

Правно
основание

Раздел в
ЕЕДОП

8. Доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за
обществена поръчка или на договор за концесия за
строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други
подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от
стойността или обема на договора.

Чл. 55, ал.1, т. 4
от ЗОП

Част III

Раздел В

9. Лицето се е опитало да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна
на възложителя, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез
предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или 

б) получи информация, която може да му даде
неоснователно предимство в процедурата за
възлагане на обществена поръчка.

Чл. 55, ал.1, т. 5
от ЗОП

Част III

Раздел В

10. За участниците се прилагат забраните, посочени в 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
(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).

3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПД
РСЛТДС Част III

Раздел Г

11. Участници, които са свързани лица.  Чл. 107, т. 4 от
ЗОП

Част III

Раздел Г

Забележка:

*Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се
отнасят за лицата които представляват участника или членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Това са
лицата, посочени по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП:
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Обстоятелства, при които участникът се отстранява от
участие в процедурата

Правно
основание

Раздел в
ЕЕДОП

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи.

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон (ТЗ);

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл.
105 от ТЗ;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и ал. 2
от ТЗ а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл.
147, ал. 1 от ТЗ;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244,
ал. 1 от ТЗ;

5. при командитно дружество с акции – лицата по по чл. 256 във връзка с чл.
244, ал. 1 от ТЗ;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в
която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива; когато лицето
има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в
чиято представителна власт е включена територията на Република България;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата,
които представляват, управляват и контролират участника съгласно
законодателството на държавата, в която са установени.

**Обстоятелствата са приложими и за всеки от подизпълнителите, и за
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Обстоятелства, при които участникът се отстранява от
участие в процедурата

Правно
основание

Раздел в
ЕЕДОП

всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката.

***Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните
срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на
обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен
друг срок;

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал.1,
т. 5, б. “а”и т. 6 и чл. 55, ал.1, т. 4- 5 от ЗОП, освен ако в акта, с който е
установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Документи, с които се установява липсата на основания за отстраняване

1.   При подаване на офертата, участникът декларира липсата на основание за
отстраняването му от участие в процедурата посредством Единния европейски
документ за обществени поръчки.

2.   При подаване на офертата, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1
от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, има право да представи доказателства за
мерки доказателства че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел
кандидатът или участникът може да докаже, че:
2.1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т. 3 от ЗОП, включително начислените

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови
престъпления или нарушения.

Участникът, определена за изпълнител, преди подписване на договора за обществена поръчка,
представя доказателствата за липсата на основания за отстраняването му, които са посочени в
раздел “Договор за обществена поръчка” от настоящата документация.

.
3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
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3.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО  И
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние.

3.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ

Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване
на офертата, минимум една доставка с предмет и общ обем, идентични или сходни с тези на
поръчката.

“Доставки с предмет и общ обем, идентични или сходни с тези на поръчката” са
доставки на Многофункционален автомобил  с метачно устройство, смукател  и
сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения.

Изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, заедно с доказателства за извършената доставка и се представя в
случаите на чл. 67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП.

Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и
професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности, т.1 б от ЕЕДОП съгласно описаното в нея.

Участник, който не отговаря на някое от горепосочените изисквания или ако не е
в състояние при поискване от страна на Възложителя да представи
необходимите доказателства за технически възможности, за изпълнение на
поръчката, ще бъде отстраняван от участие в настоящата обществена поръчка.

РАЗДЕЛ IV. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ
С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът/ците
декларира/т липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за
подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП).

В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на
трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
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процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще

изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Пояснения и изисквания

Относно ЕЕДОП - Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и
съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че
ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за
всеки от участниците в обединението;

Относно Предлагани ценови параметри - Единичните цени следва да са в левове,
с точност до два знака след десетичната запетая. При несъответствие между цифрова и
изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. В цената на договора се
включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната
хипотеза-при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1.   Подготовка на офертата:
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в

документацията за участие.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към

обявените от Възложителя условия.
Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи

единствено от участниците.
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата

може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може
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да представя самостоятелна оферта.
Лице, което участва като в член на обединение, подало оферта, не може да

представя самостоятелна оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Офертата не може да се предлага във варианти.
Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от
представляващия.

2. Срок за валидност на офертите.
1. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 90 дни от крайния срок за

получаване на офертите.
2. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в

процедурата.
3. В случай на необходимост, Участникът поема ангажимент да удължи

впоследствие срока на валидност съгласно инструкциите на Възложителя с оглед
осигуряване на нейната валидност до избора на Изпълнител на настоящата поръчка.

3.Съдържание на офертата:
Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Документите
съставляващи офертата по предходното изречение се представят в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон , факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.

До

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ГР.ПРАВЕЦ 2161, ПЛ.ТОДОР ЖИВКОВ №6

ОФЕРТА

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ Доставка на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател и
сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачни съоръжения : гребло за сняг,

водоноска с миячна система и храсторез”
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Наименование на участника: ........................................................................

Участници в обединението (когато е приложимо): ....................................

Адрес за кореспонденция, телефон:..............................................

Факс и електронен адрес (по възможност): .................................

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви
други фирмени печати и знаци.

3.1.За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се
отбелязват:

- подател на офертата;
- номер, дата и час на получаване;
- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

3.2. При получаване на офертата върху запечатаната непрозрачна опаковка се
отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването, за което на
приносителя се издава документ.

3.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния
срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка в
нарушена цялост.

3.4.Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на
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. Офертите на лицата от списъка се
завеждат в регистъра на получените оферти. В тези случаи не се допуска
приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

Горепосочената непрозрачна опаковка включва:
1. Опис на представените документи - Образец № 1

2. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:

2.1 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата
в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е
приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката - Образец № 2

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;

2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

2.4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника.

2.5.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по Образец № 6
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може
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да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения.

2.6.Декларация за липса на обстоятелствата 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 - по Образец № 8

3. Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
3.1 Техническо предложение

А) Техническо предложение, което съдържа:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите

спецификации и изискванията на възложителя – Образец №3 .
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
Декларация за срока на валидност на офертата-декларира се в предложението за

изпълнение на поръчката;
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, -декларира се в предложението за изпълнение на поръчката;
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за
приложимите правила и изисквания за :
-задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите
на ел.адрес www.nap.bg ;
-опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите
структури на ел.адрес www.moew.government.bg ;
-закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната
политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg,
които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които са
приложими към предоставяните услуги.
3.2. Ценово предложение - по Образец № 4 в отделен запечатан непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“)

При несъответствие на предложените стойности с цифри и думи, за вярно ще се
счита записаното с думи. При несъответствие в цифрите на елементите свързани с
предлаганата цена (напр.посочената сумарно цена не съответства на реалната при
проведената аритметична операция и др.) – офертата ще се приема както
несъответстваща на изискванията на възложителя и участника ще бъде отстранен.
Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика
„Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части
от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Всички документи се представят в оригинал или заверено копие. Когато за някой от
посочените документи е определено, че може да се представи като „заверено копие'’
трябва върху копието на документа да са изписани „Вярно с оригинала”, да са
поставени собственоръчен подпис със син цвят на представляващия (лицето,
определено по регистрация да представлява участника или лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата от управляващия и представляващия участника

www.nap.bg
www.moew.government.bg
www.mlsp.government.bg
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с пълномощно, когато участникът е юридическо лице) и свеж печат на Участника
(когато Участникът разполага с такъв).
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език. Документите, с които се
посочва единния идентификационен код по чл. 23 ог Закона за търговския регистър,
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,
както и доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 64,
ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, които са на чужд език се представят в официален превод.
Официален превод означава превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на
лице, което има сключен договор с Министерство на външните работи на Република
България за извършване на официални преводи.

5.Подаване на оферти:
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават
офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка на адрес: гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 6,- ДЕЛОВОДСТВО
всеки работен ден от 08:00 до 17:30 часа до изтичане на крайния срок, съгласно
обявлението.
Всеки Участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
Възложителя.
Възложителят не носи отговорност за оферти, в случай, че се използва друг начин
за представяне, различен от посочения.

Промени и оттегляне на офертата
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки Участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на Участника в
процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика
бъде отбелязан и допълнително следния текст „Допълнение / Промяна на оферта (с
входящ номер)”.

Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти
Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато:
в случаите по ал. 1 са внесени съществени изменения в условията по обявената
поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;
са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да
бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП.
Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени
промени в офертите или когато те са предоставени в случаите по чл. 33, ал. 2 от ЗОП.

Приемане на оферти / връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер,
дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За
подаването на офертата на участника се издава документ;
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Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се
връщат незабавно на участниците.

5. Отваряне на офертите:
Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия,

която ще започне своята работа в часа и на датата, посочени в Обявлението за
обществената поръчка в сградата на Община Правец. При промяна на датата и часа на
отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез съобщение на профила на
купувача.

Отварянето на офертите ще се проведе посочената в Обявлението за поръчка
дата и час, в Заседателната зала на Община Правец, пл. „Тодор Живков” № 6,
публично, като имат право да присъстват участници в процедурата лично или чрез
упълномощени представители, както и представители на средствата за масова
информация и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участника се
допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните
пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в
изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

РАЗДЕЛ VI. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДОГОВОРА

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 (два) % от
стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може
да се представи под формата на:

1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на

отговорността на изпълнителя.
При парична сума, същата се превежда по следната банкова сметка на

Община Правец:
IBAN: BG70BUIB98883392874403
BIC: BUIBBGSF
СИБАНК АД - Правец

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде

банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова
гаранция, в полза на Община Правец и със срок на валидност - съгласно
условията в договора. В случай, че банковата гара нция е издадена от
чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да
потвърди автентичността на съобщението.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка,
представя банковата гаранция в оригинал или платежния док умент за внесената
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по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова

гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова
гаранция в полза на Възложите ля със срок на валидност най - малко за срока на
изпълнение на договора и в нея трябва да е изрично посочен договорът, за
който се представя гаранцията.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията.

РАЗДЕЛ VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Съгласно чл. 103, ал.1 от ЗОП Възложителят назначава Комисия за
провеждане на публично състезание, след изтичане срока за приемане на офертите,
като определя - поименния състав и лицето, определено за председател, сроковете за
извършване на работата и мястото на съхранение на документите, свързани с
обществената поръчка, до приключване работата на Комисията.

2. Членове на Комисията могат да са и външни лица, като в тези случаи
Възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като
председател или членове на комисията.

3. Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП по отношение на членовете на Комисията не
трябва да е налице конфликт на интереси с участниците, за което същите след
получаване на списъка с участниците предствят декларация на Възложителя.

4. Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по
обективни причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по т. 2, се
замества от резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за
определяне на нов член;

5. Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на
представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

6. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

7. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

8. Най-малко трима от членовете на Комисията и по един от присъстващите
представители на другите участници подписват техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри”.

9. С извършване на действията по т. 7 и 8 приключва публичната част от
заседанието на комисията.

10.Комисията продължава своята работа в закрито заседание:
• Комисията разглежда по същество представените документи за
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съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и изготвя протокол, в
който изчерпателно се описват липсващите документи или констатираните
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.
Когато са констатирани такива, протоколът се изпраща до всички участници в деня на
публикуването му в профила на купувача. Участниците представят на Комисията
съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по
предходното изречение. Участникът няма право да представя други документи освен
липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на
комисията, но допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

• Горепосочената възможност се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето
лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на
условията на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото
предложение.

• След изтичане на срока по предходната подточка, комисията пристъпва
към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието
на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

• Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, като тази

възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото
предложение на участниците.

11. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на
публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с
предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и представители на юридически лица с нестопанска цел.

12. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.

13. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи,
което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване,
която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Комисията може да
приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са
посочените обективни обстоятелства, свързани с:

• оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
• предложеното техническо решение;
• наличието на изключително благоприятни условия за участника;
• икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
• получаване на държавна помощ.
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14. Когато Участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 13 или
Комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага участника
за отстраняване от процедурата.

15. Когато Комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска
цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да
бъде доказано.

16. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предопределения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да
се отстрани.

17. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при
разглеждане и оценяване на офертите.

18. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член
на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.

19.Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
19.1.състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на

работа на комисията;
19.2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и

заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;
19.3.кратко описание на работния процес;
19.4.кандидатите и участниците в процедурата;
19.5.действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от

офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
19.6.класиране на участниците, когато е приложимо;
19.7.предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е

приложимо;
19.8.мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или

участник;
19.9.предложение за сключване на договор с класирания на първо място

участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание,
когато е приложимо.

20. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на
Комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

РАЗДЕЛ VIII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Докладът по т.19 от Раздел VII се представя на Възложителя за
утвърждаване.

2. Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за
споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла
на чл. 15 от Закона за защита на конкуренц ията, това обстоятелство се посочва
в доклада по т. 1.

3. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го
утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за
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приключване на процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде
отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

4. Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа
резултатите от преразглеждането на действията й.

5. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава
решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

6. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за
когото са изпълнени следните условия:

6.1. не са налице основан ията за отстраняване от процедурата, освен в
случаите по чл. 54, ал. 3 и отговаря на критериите за подбор, а когато е
приложимо - и на недискриминационните правила и критерии за намаляване
броя на кандидатите;

6.2. офертата на участника е получила най -висока оценка при прилагане
на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за
възлагане

7. Възложителят публикува в профила на куп увача решението за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата в деня на
изпращане на съответното решение до участниците.

8. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената
поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП.

9. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на
обществената поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110,
ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
класиран на първо място и определен за изпълнител, при условие че същият при
подписване на договора представи изискуемите документи съгласно чл. 112, ал. 1 от
ЗОП.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор
с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
откаже да сключи договор;не изпълни някое от условията по ал. 1, или не докаже, че не
са налице основания за отстраняване от процедурата.

Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта
на договор, представен в документацията  и включва задължително всички
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител.

Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди
влизане в сила на всички решения по процедурата.
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Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите
по чл. 116, ал. 1 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 116, ал. 2 - 5 от ЗОП.

РАЗДЕЛ X. ОБЖАЛВАНЕ

Обжалването се извършва по реда на глава двадесет и седма „Производство по
обжалване” от Закона за обществените поръчки. На обжалване по реда на тази глава от
ЗОП подлежат всяко решение на Възложителя, действия или бездействия на
възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на
решенията по настоящата процедура. Сроковете за подаване на жалба са
конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП. Жалба може да подаде всяко заинтересовано
лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното действие, а ако лицето не е
уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното
действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до
възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалбата трябва да
е написана на български език и да съдържа:

 наименование на органа, до който се подава;
 фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице -

жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес; съответно трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв, на жалбоподателя - физическо
лице;

 наименование и адрес на възложителя;
 данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието,

което се обжалва;
 възраженията, основанията и исканията на жалбоподателя;
 подпис на лицето, което подава жалбата.

РАЗДЕЛ XI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва:
когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период;
когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на
първия работен ден, следващ почивния.
Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това
е изрично указано при посочването на съответния срок.

ЧАСТ ТРЕТА

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ- КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ В КОМПЛЕКСНАТА

ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
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Възложителят ще определи изпълнителя/-ите на обществената поръчка, въз
основа на оценка на офертите по критерия „икономически най-изгодна оферта”,
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за обществените поръчки, отразяващ опитимално
съотношение качество/цена.

За настоящата процедура, критерият „икономически най-изгодна
оферта” представлява Комплексна оценка КО=60Цп+40ТП, където Цп е
показател предлаганата цена, а ТП е предложения срок за изпълнение,
формиращи общата оценка сътветно с теглови коефициент за Цп-60, а за ТП-
40.

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ.

Офертите се оценяват въз основа на предложената от участника обща цена за предмета
на поръчката в лева без ДДС и срок за изпълнение на доставката.

Комплексната оценка и стойността на показателите се изчислява както следва:

Оценката на Предложената цена се изчислява по формулата:
Цп = (Цmin/Цi), където:

Цmin – представлява най-ниската предложена обща цена в лева от всички оферти,
допуснати до етапа на отваряне на ценовото предложение;
Цi – представлява общата цена в лева на съответната оферта;
Цп = (минимална предложена цена / цена, предложена от участника ), където
„минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат
до участие и класиране;
„цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния участник,
съгласно ценовата му оферта (в лева).
Цп – брой точки
Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната
формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.

ТП = (ТПmin/ТПi), където:

ТПmin – представлява най-ниската стойност на предложения срок за изпълнение е
цяло число в работни дни от всички оферти, допуснати до етапа на разглеждане на
предложението за изпълнение;
ТПi – представлява стойността на предложения срок за изпълнение в работни дни на
съответната оферта;
ТП = (минималния предложен срок за изпълнение/ срок, предложен от участника)
ТП – брой точки
Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната
формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.

Максимален брой точки , които участник може да получи за КО е 100 точки.
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо
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място се класира Участникът, който е получил най-висока комплексна оценка,
респективно е получил най-много точки.

В случай, че получените комплексни оценки на две или повече оферти са
еднакви Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител
между класираните на първо място оферти.

Публичният жребий се провежда при следните правила:

1. Мястото, датата и точният час на теглене на жребия се определят от
председателя на комисията.

2. Не по-късно от два работни дни преди датата на публичния жребий
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата,
часа и мястото на провеждането му.

3. На публичния жребий могат да присъстват участн иците в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване.

4.На часа, в деня и на мястото определено за теглене на жребий
председателят на комисията саморъчно написва имената на участниците върху
празни листи, подпечатани с печата на Община Правец, и ги сгъва на четири.

5. За теглене на жребия председателят на комисията подготвя подходяща,
непрозрачна празна кутия. Преди поставянето на сгънатите листи празната
кутия се показва на всички присъстващи.

6. Председателят на комисията пуска сгънатите листи в празната кутия.

7.Непосредствено преди тегленето на жребия председателят на комисията,
определя член от състава й, който да изтегли един от листите.

8.Членът на комисията, който ще извърши тегленето н а жребия, разбърква
с ръка сгънатите листи и изтегля един от тях.

9.Името на изтегления участник се прочита от председателя на комисията.

10.След извършване на жребия, председателят на комисията изважда от
кутията последователно останалите листи и прочита съдържанието им.

11.3а приключилия жребий, се съставя удостоверителен протокол,
подписан от председателя на комисията и членовете от състава й, както и от
представителите на присъстващите участници.

Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка със
спечелилия/те участник/ци.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПРИЛОЖЕНИЯ и ОБРАЗЦИ


