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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 0319 от 21.02.2017 г.  ] 

  

 Възложител: община Сърница 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 05223 

Адрес: гр.Сърница, ул.“Свобода“ №20 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Айсел Ислям 

Телефон: 0893 645 333 

E-mail: obshtina@sarnitsa.bg   

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: Закупуване на сметосъбирачна техника за нуждите на община Сърница. 

  

Кратко описание: Закупуване на сметосъбирачна техника за нуждите на община Сърница. 

Изисквания на възложителя:  

Доставка франко гр.Сърница на сметосъбирачна техника, употребявана: 

Година на производство: не по-рано от 2000г. 

Тип автомобил: товарен  

Тип двигател: 6-цилиндров дизелов 

Мощност на двигателя: до 300 конски сили 

Брой места: 2+1 

Брой оси: 2, 4x 2L  или 4x4 

Максимална маса с товар и пътници-18 т. 

Маса на превозното средство- максимално 11 500 кг. 

Маса на товара- максимум 7 100кг. 

Допълнително оборудване: 

1.Барабанен двупосочен събирач на битови отпадъци  

2.Хидравлична управление на механизма  на оборудването, комбинирано. 

Гаранционен срок: минимум 6 месеца, в който гаранционен срок избрания изпълнител следва да 

поеме разходите по възникнали повреди при експлоатацията на сметосъбирачната техника. 
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Място на извършване: град Сърница, община Сърница, Република България. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 17 500 лв. без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: От участие в обществената поръчка се отстранява 

участник, за когото е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и 

7 от ЗОП, както следва: 

 1. е осъден 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; 

 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

 3. 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 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; 

 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

 5. е установено, че: 

 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; 

 6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по чл.56, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са: 

 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. 

 Това са лицата, както следва: 

 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

 2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 

закон; 

 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 

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

Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

 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, съответно територията на държавата, в която се провежда 

процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 

 9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в 

която са установени. 

 На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП когато участникът се представлява от повече от едно лице, 

декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените 

поръчки се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.   

На основание чл.97, ал.6  от ППЗОП декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се подписва от лицата, които представляват 

участника.                         

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

определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите 

и третите лица, ако има такива. 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, 

ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. 

За подизпълнителите да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят 

изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 

договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има  право да изпълнява доставката 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителите не поставя  

условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е 

обединение на физически и/или юридически лица.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на  друг  участник, 

не може да подава самостоятелно оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: НЕПРИЛОЖИМО 

 

  

Икономическо и финансово състояние:  НЕПРИЛОЖИМО 
 

  

Технически и професионални способности: НЕПРИЛОЖИМО 
 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО 

[] 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 
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[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

Име: Показател 1 – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) 

Тежест: 60 т. 

  

Име: Показател 2 – Срок за изпълнение на доставката  

Тежест: 40 т. 

 

 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 28.02.2017г.                     Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 29.03.2017г.                    Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 01.03.2017г. – 10:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община 

Сърница на адрес: гр.Сърница, ул.“Свобода“ №20. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо:  

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 

 

 

 

 

 
Дата на настоящата обява 
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Дата: (дд/мм/гггг) 21.02.2017г. 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Неби Реджеп Бозов П.П. (чл.2 от ЗЗЛД) 

Длъжност: кмет на община Сърница 

 


