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ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ
№ЗОП-47 от 10.04.2013 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА
ЗЛАТКО ЖИВКОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
С ПРЕДМЕТ:
«ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ»
По проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/010
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги
на деца в риск», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
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У К А З А Н И Я
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
«ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ»
По проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/010,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Община Монтана, като БЕНЕФИЦИЕНТ по проект: «Привлекателни и топли
социални заведения», в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO001/1.1-12/2011/010
„Подкрепа
за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в
риск», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., с адрес гр. Монтана, ул. „Извора” 1, тел/факс: 096300401, email: montana@montana.bg и на основание Решение № ЗОП-47/10.04.2013 г. за
откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към
всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
«ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ»
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с
изпълнение на проект «Привлекателни и топли социални заведения», по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/010
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги
на деца в риск», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Обществената поръчка се състои от 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция 1 – „Доставка на оборудване”
Обособена позиция 2 – „Доставка на обзавеждане”
Всеки участник в настоящата открита процедура може да кандидатства
по една или повече обособени позиции.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички
указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.
До изтичането на срока за закупуването или получаването на документация
за участие, лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по
документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен
срок от постъпването на искането, като изпраща разяснението едновременно до
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за
кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.
Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на
интернет адрес www.montana.bg, раздел „Предстоящи търгове”, секция „За
възлагане на обществени поръчки”. В случай че от предоставяне на разяснението от
Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие
остават по-малко от 6 (шест) дни, а в случаите по чл. 14, ал. 2 от ЗОП – по-малко от
три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с
толкова дни, колкото е забавата.
Офертите на участниците ще се приемат на адреса на Община Монтана: гр.
Монтана, ул. „Извора” 1, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч. в срок до датата и
часа, посочени в Обявлението.
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ЧАСТ І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец,
одобрен от Агенцията по обществени поръчки.
2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от
Агенцията по обществени поръчки.
3. Решение за промяна на обявление за обществена поръчка.

Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие..

5

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu
Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

ЧАСТ ІІ
ГЛАВА І
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена
поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община
Монтана с адрес: гр. Монтана, ул. „Извора” 1, тел/факс: 096300401, e-mail:
montana@montana.bg, интернет адрес: www.montana.bg
Община Монтана е Възложител по смисъла на чл. 7, ал.1 от ЗОП и като такъв
има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
Община Монтана е юридическо лице и има право на собственост и
самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е
кметът.
1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за
обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и
документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни
актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове,
съобразно с предмета на поръчката.
1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Съобразно изготвения от Община Монтана и одобрен от Управляващия орган
на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. бюджет по проект
«Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/010
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги
на деца в риск», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие» 2007-2013 г., максималният разполагаем финансов ресурс
на Възложителя за доставката, предмет на настоящата поръчка е 301 084,94
(триста и една хиляди, осемдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки)
лв. без вкл. ДДС или 361 301,90 (триста шестдесет и една хиляди, триста и един лев
и деветдесет стотинки) лв. с вкл. ДДС.
Стойност на Обособена позиция 1 „Доставка на оборудване”: 171 135,90 лв.
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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(сто седемдесет и една хиляди сто тридесет и пет лева и деветдесет
стотинки) без вкл. ДДС или 205 363,08 лв. (двеста и пет хиляди триста
шестдесет и три лева и нула осем стотинки) с вкл. ДДС.
Стойност на Обособена позиция 2 „Доставка на обзавеждане”: 129 949,04
лв. (сто двадесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и
нула и нула четири стотинки) без вкл. ДДС или 155 938,85 лв. (сто петдесет и
пет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки)
с вкл. ДДС.
При съблюдаване нормата на чл. 15, ал. 4 от ЗОП, стойността на настоящата
обществена поръчка, следва да бъде определена като сбор от прогнозно
определените стойности на всички обособени позиции, включени в обществената
поръчка.
Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП,
когато планираната за провеждане поръчка за доставки е равна или по-висока от
66.000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС, Възложителят провежда
някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.
Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно
точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за
провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с
обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия
обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените
поръчки ред за открита процедура.
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в найголяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ.
прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.
С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и
най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага
именно по посочения вид процедура, целта на която от друга страна е да защити
обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването
на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и
едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и
прозрачност при участието в процедурата.
За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е
придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително
формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства
сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка,
което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя.
Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността
най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по
изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно
настоящите указания и правилата на ЗОП.
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РАЗДЕЛ ІІ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
2.1. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:
2.1.1. Общи положения
Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от
дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Привлекателни и топли социални
заведения”, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.1-12/2011/010 „Подкрепа за деинституционализация на
социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
2.1.2. Обща и специфични цели на проекта:
2.1.2.1. Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и
ефективна социална инфраструктура, която да задоволи нуждите от
висококвалифицирана и високоспециализирана социална услуга. Общата цел на
проекта ще спомогне за постигане на съответствие с изискванията на Директива
2001/83/ЕС и Регламент 726/2004.
Основната цел на настоящото проектно предложение е:
На територията на Монтана да се подсигури съвременна и подходяща
материална база с цел замяна на домовете за настаняване на деца с нови
интегрирани социални услуги в общността за подкрепа на семействата на деца и с
особено внимание към децата с увреждания, които да заменят институционалната
грижа.
2.1.2.2. Специфични цели на проектното предложение
Специфична цел 1: Да се подобри социалната инфраструктура в градския
ареал на Монтана, чрез изграждане на нови сгради за ЦНСТ и ремонт на
съществуващ апартамент за защитено жилище, предоставящи резидентен тип
услуги за деца;
Специфична цел 2: Да се осигури социално включване и равен достъп на
децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания
над 3 г. от ДМСГД;
Специфична цел 3: Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура,
предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно
Националната карта на планираните резидентни грижи.
Проектът кореспондира със специфична цел на операция 1.1 „Социална
инфраструктура” на ОПРР и реализирането му ще създаде подходяща и ефективна
социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали,
като надгради усилията на Община Монтана в съответствие с настоящите
изисквания и потребности на населението. Приоритетна ос 1 попада в обхвата на
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие..

8

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu
Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

сферата на действие на Европейския фонд за регионално развитие, посочена в чл.
3.2.(б) от Регламент (ЕО) 1080/2006. Приоритетната ос цели да подпомогне
развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат
привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи
в тях и тяхното превръщане в двигател за повишаване конкурентоспособността на
регионите.
Осъществяването на проекта ще допринесе за устойчивото развитие на
социалните заведения в общината и региона, което напълно съответства на
основната цел на схемата, за да осигури подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и
съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната
грижа. Ще се повиши удовлетвореността и ще се подобри качеството на живот на
децата и техните близки, както и работната среда за персонала на новите услуги.
Проектното предложение е в съответствие и със специфичните цели на схема за
предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в
риск”, чрез дейности свързани с изграждане и ремонт на помещения и закупуване на
оборудване за осигуряване изпълнението на пакет социални услуги, с оглед
подобряване и модернизиране на съществуващата социална инфраструктура в
региона на Монтана;
Проектното предложение адресира по подходящ начин идентифицираните
нужди и проблеми на хората в неравностойно положение в съответствие с
изискванията на хоризонталните политики на ЕС. Предвидена е инвестиция за
достъпна архитектурна среда в заведенията, с безопасни маршрути и подходи,
съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г.
2.2. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКАТА
Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите,
предвидени за изпълнение по проект „Привлекателни и топли социални заведения”,
в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-12/2011/010 „Подкрепа за деинституционализация на социални
институции, предлагащи услуги на деца в риск”, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал.
1, т. 1 от ЗОП.
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на оборудване и
обзавеждане” и включва две обособени позиции:
Обособена позиция 1 – „Доставка на оборудване”
Обособена позиция 2 – „Доставка на обзавеждане”
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РАЗДЕЛ ІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за
обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата
документация и обявлението за обществената поръчка.
1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.
1.3. Всеки участник участва за цялата поръчка.
1.4. Не се допуска представянето на варианти.
1.5. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва
едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в
процедурата самостоятелно и в обединение.
1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е
длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и
подизпълнители.
1.7. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.
1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при
който е налице някое от следните обстоятелства:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
 за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния
кодекс;
 за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния
кодекс.
б) обявен в несъстоятелност.
в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове.
г) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в
случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура
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съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда или е преустановил дейността си.
д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в
която участникът е установен.
ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по
смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Когато участниците са юридически лица, изискванията по т.1.8, буква
«а», буква «д» и буква «ж») се прилагат както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват участника;
8. В хипотезите на т.1-т.7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай че
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
С оглед спазването на административните изисквания на Закона за
обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците
удостоверяват липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (букви а), б), в),
г) д), е), ж) и з) с декларации. Декларациите, за отсъствие на обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 (т. 1.8., букви „а”, „д” и „ж”) се попълват, подписват и
подпечатват, съгласно приложените към настоящата документация образциПриложения № 5, 6 и 7 от лицата по чл. 47, ал. 4, а декларациите за отсъствие на
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обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (т. 1.8. букви
„б”, „в”, „г”, „е” и „з”) е достатъчно да бъдат попълнени, подписани и подпечатана от
едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато е
юридическо лице.
В случай че участникът участва като обединение/или консорциум/,
което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в
обединението
/или
консорциума/
сключват
споразумение
(договор).
Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена
поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите.
Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или
нотариално заверено копие.
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
 всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и
поотделно, за изпълнението на договора;
 представляващия член на обединението/консорциума е упълномощен
изрично с нотариално заверено пълномощно да задължава, да получава указания за
и от името на всеки член на обединението/консорциума;
 представляващия член на обединението/консорциума е упълномощен да
представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с
възложителя;
 срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще
бъде изпълнена;
 всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в
него за целия период на изпълнение на договора.
Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице,
което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на
офертата.
Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение /
консорциум или в приложеното споразумение, в което липсват клаузи, гарантиращи
изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е
променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
В случай че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците
трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.
В този случай и съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато участникът в процедурата
е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл.47, ал.1, 2 и 5 се
представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо,
юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни
юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на
горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В
този случай, ако участникът е обединение, декларациите по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП
се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
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В този случай декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в
превод.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2
от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай
че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или
юридически лица.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при
изпълнение на поръчката, административните изисквания по Закона за
обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за
подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП,
декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се
представят за всеки един от подизпълнителите.
1.9. Освен в посочените в т.8 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в
процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:
1.9.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл.
56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;
1.9.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително
обявените условия на Възложителя;
1.9.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.
57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;
1.9.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил
невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от
възложителя критерии за подбор.
1.10.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно
оферта, която е:
1.10.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;
1.10.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно
Обявлението за обществена поръчка.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по
чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита
процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия,
посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки
(ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на
участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие..

13

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu
Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
икономически и финансови възможности
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват
лица:
2.1.1. Реализирали общ оборот от дейността си за последните три години в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в
размер на не по-малко от 195 000 (сто деветдесет и пет хиляди) лв. – за обособена
позиция № 1 и не по-малко от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв. – за обособена
позиция № 2.
*** Наличието на изискуемия минимален общ оборот следва да е виден от
представената от Участника декларация, съдържаща информация за общия оборот
(по образец №9, таблица първа), в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, придружена от счетоводни баланси и отчети
за приходите и разходите за съответните години, когато публикуването им се
изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Представянето на счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи не се изисква,
когато същите са вписани в търговски регистър.
2.1.2 Оборот от доставки, сходни с предмета на обособената позиция, общо за
предходните 3 (три) приключили финансови години в размер на не по-малко от
195 000 (сто деветдесет и пет хиляди) лв. без вкл. ДДС – за обособена позиция № 1 и
не по-малко от 150.000 (сто и петдесет хиляди) лв. без вкл. ДДС – за обособена
позиция № 2.
*** Наличието на изискуемият минимален оборот следва да е виден от
представената от Участника декларация, съдържаща информация за оборот от
доставки, сходни с предмета на обособената позиция (по образец №9, таблица
втора), за посочените три календарни години, в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си.
Под доставки „сходни с предмета на обособената позиция”, следва да се
разбират: по обособена позиция № 1 - доставка на оборудване, а по обособена позиция
№ 2 – доставка на обзавеждане.
В случай че участникът представи оферта за повече от една обособена
позиция, то минимално изискуемите обороти са сбор от оборотите на всяка една от
позициите, за които участникът представя предложение.
*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за
оборот се прилагат за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за
оборот се отнася за подизпълнителя, съобразно вида и дела на тяхното
участие.
2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за
техническите възможности и квалификация на участниците.
А) Обособена позиция № 1
А.1. Участникът да е изпълнил не по-малко от 3 (три) договора за последните
три години, за доставки, сходни с предмета на обособената позиция.
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
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Под доставки „сходни с предмета на обособената позиция”, следва да се
разбира доставка на оборудване.
А.2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO
9001:2008 или еквивалент за търговия с оборудване;
А.3. Участникът да осигури най-малко две технически лица за доставката,
монтаж и гаранционно обслужване;
А.4. Участникът да осигури най-малко едно техническо средство за доставка на
предмета на обособената позиция, за която представя предложение.
Б) Обособена позиция № 2
Б.1. Участникът да е изпълнил не по-малко от 3 (три) договора за
последните три години, за доставки, сходни с предмета на обособената позиция.
Под доставки „сходни с предмета на обособената позиция”, следва да се
разбира доставка на обзавеждане.
Б.3. Участникът да притежава сертификат за качество и произход на
плоскостите, обкова и дамаските;
Б.4. Участникът да осигури най-малко две технически лица за доставката,
монтаж и гаранционно обслужване;
Б.5. Участникът да осигури най-малко едно техническо средство за доставка
на предмета на обособената позиция, за която представя предложение.
В случай че участникът представи оферта за повече от една обособена
позиция, то минималните технически изисквания са сбор от минималните
изисквания по всяка една от позициите, за които участникът представя
предложение.
*** Участник в поръчката може да използва ресурсите на други
физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие
че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези
ресурси.
Изискванията важат и за физическите лица, участващи в обединения на
физически или на физически и юридически лица, както и за физическите лица,
работещи по трудов договор или привлечени на граждански договор към
юридическото лице-участник.
За времето на изпълнение на договора, съобразно предвидените срокове за
изпълнение на поръчката в техническите спецификации от настоящата
документация и кореспондиращия с тях, предложен от участника времеви график
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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за изпълнение, участникът е длъжен да осигури постоянно присъствие на
ключовите експерти от екипа на територията на Република България и активното
им участие в подготовката на предмета на поръчката.
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РАЗДЕЛ ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА
1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена
при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за
участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за
обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания.
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени
в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на
документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността да
предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на
оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички
случаи води до отстраняване му.
Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да
участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме
напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване
изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания,
които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този
участник от участие в процедурата.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е
чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български
език, като документът за регистрация задължително се представя в официален
превод на български език, а всички останали необходими документи се представят и
в превод.
Лице, което участва в обединение или което е дало съгласието си и фигурира
като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и
изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил
повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил
самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като
Подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 12.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено
лице за Подизпълнител, но не е приложил неговата декларация – Образец № 12, а
същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на
провеждането на процедурата, пред Възложителя, че не знае за посочването си като
Подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от
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представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които
обективират лично изявление на конкретно лице/а, представляващ/и участника и
не могат да се подпишат и представят от пълномощник).
Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в
поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни
юридически лица, посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и
в превод на български език.
Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се
представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този,
при който върху копието на документа представляващият участника е поставил
гриф: «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и
свеж печат (когато е приложимо).
Представените образци в документацията за участие и условията описани в
тях са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите
гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят
има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с
изискванията на документацията за участие.
Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са
само условията описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на
Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова
гаранция и офертата на участника ще бъде отстранена.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения
срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от
датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето,
през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената
поръчка.
Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка,
ако представи оферта с по–кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако
представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо
искане от Възложителя откаже да я удължи.
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2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
2.1. Място и срок за подаване на оферти.
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка
подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на
Община Монтана на адрес: гр. Монтана, ул. „Извора” 1, стая 102, всеки работен ден от
8:30 ч. до 17:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за
обществената поръчка.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на
офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за
пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не
може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на
пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери
или други.
Офертите се подават в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик с
надпис:
ДО ОБЩИНА МОНТАНА
гр. Монтана, ул. „Извора” 1
Оферта за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”
Обособена/и позиция/и №………………………………………………………..
Наименование,
адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес
на участника.
“Да не се отваря преди разглеждане от страна на
Комисията за оценяване и класиране”.
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 текст:
„Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита
процедура по реда на ЗОП с предмет:
„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”
Обособена/и позиция/и №………………………………………………………..
2.2. Приемане на оферти / връщане на оферти.
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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 което на приносителя се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик се връщат на подателя незабавно. Тези
обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.
Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Монтана до
деня, определен за отваряне на офертите в обявлението за поръчка/обявлението за
обществена поръчка.
2.3. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по кратък от 90
(деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да
изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до
момента на сключване на договора за обществената поръчка;
Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при
следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на
офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.
Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя
като несъответстваща на изискванията.
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и
надписани плика, както следва:
Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.
В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56,
ал. 1, т. 1-7, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на
участниците, съобразно указанията на Възложителя.
Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.
В него се поставят Техническото предложение за изпълнението на поръчката
с включен срок за изпълнение, съобразно избрания от Възложителя критерий,
посочен в раздел „Критерий, показатели и методика на оценяване” и посочените в
документацията изисквания.
Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”
В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от
настоящата документация.
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3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
3.1.1. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”. Представят се
толкова плика № 1 с надпис „Документи за подбор” за колкото обособени
позиции участникът представя предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
В плик № 1 се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, т. 8 и т. 11- 14
от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците
3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него
документи (задължителни и други – по негова преценка), включително документи
относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите, ако
такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на
документите. Всеки лист, съдържащ се в плика задължително следва да бъде
номериран и подреден съгласно списъка.
3.1.1.2. Оферта попълнена по образец - Образец №1
3.1.1.3. Документ за регистрация на участника: заверено от участника копие
от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност,
когато участникът е физическо лице.
Този документ не се изисква, ако участникът е регистриран или
пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на ЗТР. В този случай е достатъчно да се
попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец
съгласно Образец №4 към документацията.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от
компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в
официален превод на български език.
„Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната
разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.
Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на
обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност.
Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в
официален превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за
регистрация се представя за всеки от подизпълнителите.
Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация
и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят от всички физически или
юридически лица, включени в обединението.
3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от
лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация в
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие..

21

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu
Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

съответния Търговски регистър).
3.1.1.5. Документ/Договор (Споразумение) за създаване на обединение.
Документът се представя, в случай че участникът е неперсонифицирано
обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и
от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето,
подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава
обединението, следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от
всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има
право да подаде офертата, да попълни и подпише документите общи за
обединението.
3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1,
ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец №5 (оригинал).
В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва
задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
В случай че участникът е обединение, декларация се представя за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 47, ал. 4
от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на
чужд език, се представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се
представя за всеки един от тях.
3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от
ЗОП, попълнена по образец - Образец №6 (оригинал).
В случай че участникът е юридическо лице, достатъчно е декларацията да
бъде попълнена, подписана и подпечатана от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
В случай че участникът е обединение, декларация се представя за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 47, ал. 4
от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на
чужд език, се представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се
представя за всеки един от тях.
3.1.1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на
участника, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП:
3.1.1.8.1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот (по образец
№7, таблица първа), придружена от счетоводни баланси и отчети за приходите и
разходите за съответните години, в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, подписани и подпечатани на всяка страница.
Представянето на счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за
посочените три години не се изисква, когато същите са вписани в търговския
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
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регистър.
3.1.1.8.2. Декларация, съдържаща информация за оборот от доставки, сходни с
предмета на обособената позиция (по образец № 7, таблица втора), за посочените
три календарни години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или
е започнал дейността си.
Когато участника в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
изискуемите документи относно икономическо и финансово състояние се
представят само от тези участници в обединението, чрез които обединението
доказва съответствието си с поставените минимални изисквания.
Когато участник предвижда участие на подизпълнители, изискуемите
документи относно икономическо и финансово състояние се представят за всеки
един от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят
задължително в превод.
В случай че участникът е учреден или е започнал дейност през последните 3
(три) години и не може да представи счетоводни баланси и отчети за приходите и
разходите за посочените по-горе три години или информация за оборота от услуги
за посочените по-горе три години, същият посочва това обстоятелство в офертата и
представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване
на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот и
оборот от доставки, сходни с предмета на обособената позиция, от датата на
учредяването си, респективно на започване на дейността си. Представянето на
счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи не се изисква, когато същите са
вписани в търговския регистър.
3.1.1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията
на участника, които задължително включват:
А) за обособена позиция № 1
А.1. Декларация (по образец № 8), съдържаща списък на основните договори,
изпълнени от участника през последните три години за доставки, сходни с
предмета на обособената позиция, за която представя оферта. Всеки договор,
посочен в декларацията, трябва да бъде придружен от препоръка за добро
изпълнение. Тази препоръка задължително трябва да съдържа стойност, описание
на извършваните доставки по вид, дата и място на изпълнение, както и дали то е
изпълнено професионално. Препоръката трябва да е надлежно оформена с издател
и лице за контакт.
А.2. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за
управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за търговия с оборудване,
издадено на името на участника от акредитирана институция или агенция;
А.3. Декларация (по образец № 9), съдържаща списък на техническите лица,
които частникът ще осигури за доставката, монтажа и гаранционното обслужване
на доставеното оборудване;
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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А.4. Декларация (по образец № 10), съдържаща списък на техническото
оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на обособената
позиция
Б) за обособена позиция № 2:
Б.1. Декларация (по образец № 8), съдържаща списък на основните договори,
изпълнени от участника през последните три години за доставки, сходни с
предмета на обособената позиция, за която представя оферта. Всеки договор,
посочен в декларацията, трябва да бъде придружен от препоръка за добро
изпълнение. Тази препоръка задължително трябва да съдържа стойност, описание
на извършваните доставки по вид, дата и място на изпълнение, както и дали то е
изпълнено професионално. Препоръката трябва да е надлежно оформена с издател
и лице за контакт.
Б.2. Заверено от участника копие на сертификат за качество и произход на
плоскостите, обкова и дамаските;
Б.3. Декларация (по образец № 9), съдържаща списък на техническите лица,
които частникът ще осигури за доставката, монтажа и гаранционното обслужване;
Б.4. Декларация (по образец № 10), съдържаща списък на техническото
оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение предмета на обособената
позиция.
Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, документите се
представят от всяко едно от лицата, участващи в състава на обединението.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документите, които са на чужд език се представят и в превод.
Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко едно физическо
или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се
представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат, съобразно вида и
дела на тяхното участие в обществената поръчка.
3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за
използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване
на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Образец №
11.
3.1.1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнители Образец № 12.
Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се
посочват:
- имената на подизпълнителите, и
- вида на работите, които извършва и дела на участие на всеки един
подизпълнител.
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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3.1.1.12. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на
вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно
Образец № 13.
3.1.1.13. Документ за закупена документация за участие – копие.
3.1.1.14. Декларация за приемане на условията на проекта на договор
(Образец № 14);
3.1.1.15. Проект на договор, не се попълва, но се парафира на всяка
страница от участника – по Образец №15.
В проектодоговора не се посочва цена!
Документите в плик №1 се представят в оригинал или заверено от участника
копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от
лицата, посочени в настоящите указания.
Всички страници се номерират последователно.
*** В случай че Участникът подава оферта за повече от една обособена
позиция, плик № 1 се представя за всяка от позициите, като всеки плик
трябва да бъде надписан с името на съответната позиция. Пликовете по
обособените позиции се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик № 1
с надпис „Документи за подбор”.
3.1.2. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”. Представят се толкова плика № 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката” за колкото обособени позиции участникът
представя предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – трябва да бъде
изготвена съобразно образеца - Образец № 2, при съблюдаване на пълното
описание на обекта на поръчката и техническите спецификации, изискванията към
офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци,
поставени в ПЛИК №2.;
2. Срок за изпълнение на поръчката – посочва се в т. 2 на Техническото
предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2.
Всички страници на Техническата оферта следва да бъдат номерирани
последователно.
*** В случай че Участникът подава оферта и за повече от една обособена
позиция, то той трябва да представи плик № 2 за всяка от позициите, като
всеки плик трябва да бъде надписан с името на съответната позиция.
Пликовете по обособени позиции се поставят в един общ запечатан
непрозрачен плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.
3.1.3. Съдържание на плик №3 „Предлагана цена”. Представят се толкова
плика № 3 с надпис „Предлагана цена” за колкото обособени позиции
участникът представя предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
В третия запечатан непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи
задължително ценовото си предложение, попълнено по образец - Образец № 3
към настоящата документация.
*** В случай че Участникът подава оферта за повече от една обособена
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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позиция, то той трябва да представи плик № 3 по всяка обособена позиция,
като всеки плик следва да бъде надписан с името на съответната позиция, за
която се отнася. Пликовете по отделните обособени позиции се поставят в
един общ запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
Цената за изпълнение на доставката по настоящата обществена поръчка
следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.
Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква
информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си
извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или
части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
РАЗДЕЛ ІV
УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на
гаранцията за участие
1. Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по
банков път по следната сметка:
Банка: „Общинска Банка” АД, клон Монтана
Банков код (BIC): SOMBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG82 SОMB 9130 3347 3421 02
Вид плащане: 447000
Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на
«парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената
гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се
представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път
(електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и
печат.
Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е:
Обособена позиция 1 „Доставка на оборудване” – 1 700 лв. (хиляда
седемстотин лева)
Обособена позиция 2 „Доставка на обзавеждане” – 1 200 лв. (хиляда и
двеста лева)
В случай че Участникът подава оферта и за двете обособени позиции,
гаранцията за участие е в размер на 2 900 (две хиляди и деветстотин) лева, като
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
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тя може да бъде внесена поотделно за обособените позиции или в един общ
документ, стига изрично да е отбелязано за коя обособена позиция се отнася
гаранцията.
Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде
открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на
Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с
възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение
на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено
искане на Възложителя в лицето на Община Монтана. Валидността на гаранцията за
участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на
валидност на офертата.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на
Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя.
Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване
на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата
поръчка.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
гаранцията за участие следва да бъде внесена от водещия член на обединението.
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по
условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
Гаранцията за участие в процедурата се задържа до решаване на спора,
когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка
обжалва решението за определяне на изпълнител.
Гаранцията за участие се усвоява, в следните случаи:
 участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на
офертите;
 участникът е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да
сключи договор за обществената поръчка в срока по чл. 41 от ЗОП.
Гаранциите за участие се освобождават, както следва:
 на отстранените участници - в срок пет работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител;
 на класираните на първо и второ място участници - след сключване на
договор за обществената поръчка;
 на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане
на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител;
 при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се
освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на
решението за прекратяване.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Участниците, които не са представили документ за гаранция или са
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от
участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.
2. Гаранция за изпълнение
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за
участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от
една страна, цели да стимулира Изпълнителя към точно и качествено изпълнение
на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да
послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от
стойността на поръчката.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се
представи под формата на банкова гаранция.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя
банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция
за изпълнение на договора при неговото сключване.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде
внесена по следната сметка на Възложителя:
Банка: „Общинска Банка” АД, клон Монтана
Банков код (BIC): SOMBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG82 SОMB 9130 3347 3421 02
Вид плащане: 447000
Ако участникът, определен за Изпълнител, избере да представи гаранцията за
изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът,
удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от
съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел
парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния
документ с подпис и печат.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова
гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и
неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко
един месец след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да
бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец
на банкова гаранция за изпълнение на договора.
При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата
гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е
юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва
да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в
обединението, а не само идентификация на единия от тях.
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава
се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и
Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди
спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
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РАЗДЕЛ V
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Място и срок за получаване на документацията за участие
Документацията се получава на касата на Община Монтана всеки работен ден
от 8:30 часа до 17:30 часа на адрес: гр. Монтана, ул. „Извора” 1, стая 102, до 10 дни
преди изтичане на срока за получаване на офертите. Крайният срок за получаване
на офертите е най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената
поръчка.
Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.
Предварителният преглед на документацията може да се извършва на
мястото на закупуването й.
Цената на документацията за участие е посочена в Обявлението и може да
бъде заплатена в касата на Община Монтана, ул. «Извора» № 1 срещу редовно
издаден платежен документ, и по банков път по сметката на Община Монтана –
Банка „Алианц Банк България” АД – клон Монтана, IBAN: BG88 BUIN 7661 8472 7000
03, BIC: BUINBGSF.
2. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по
документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно
документацията за участие в откритата процедура могат да бъдат подавани от
лицата, закупили документация за участие, най-късно до изтичането на срока за
нейното закупуване или получаване, на адреса и лицето, посочени в обявлението.
Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите
разяснения в 4-дневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя
разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили
документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва
в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към
документацията, която предстои да се купува от други участници. Разясненията на
Възложителя ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на
Възложителя: www.montana.bg, раздел „Обществени поръчки”, секция „Текущи”.
В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок
за получаване на оферти, остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен
да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
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РАЗДЕЛ VI
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани
с настоящата открита процедура, са в писмен вид.
Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството
на административната сграда на Община Монтана на адрес гр. Монтана, ул. „Извора”
1, всеки работен ден - по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или
куриерска служба.
Протоколите и решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми
участниците, се изпращат по факс или се връчват лично срещу подпис, или се
изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези
средства по избор на Възложителя.
За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура,
което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е
сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или
адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това
уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.
При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при
сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя
част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер.
Участниците нямат право да разкриват тази информация.
При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея
има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива.
Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от
участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически
или търговски тайни, с изключение на следните случаи:
- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация
за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;
- когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото
си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от
протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп
до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи
на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на
процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който
гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
Възложителят има право да предостави и електронно копие на
документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.
Участникът също може да представи някои от документите в офертата си
освен в писмен вид и на електронен носител.
При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на
електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
Информация, която е представена само на електронен носител, без да е
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представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата,
освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
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РАЗДЕЛ VІІ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава
комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за
приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от
които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с
обекта и сложността на поръчката. Възложителят има право да привлича като член
на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от
ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.
Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за подаване
на офертите и се обявява в деня, определен за отварянето им. Срокът за
приключване на работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и
може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде подълъг от срока на валидност на офертите определен в обявлението за обществената
поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си
след искане на Възложителя.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и
представените оферти.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на
Комисията на датата и часа, посочени в Обявлението, в сградата на Община
Монтана, адрес: гр. Монтана, ул. „Извора” №1.
В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците
ще бъдат уведомени писмено.
Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят
издава заповед за определяне на нов член.
Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на
Възложителя декларация, в която декларират, че:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен участник;
б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Закона за обществените
поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с
членове на техните управителни или контролни органи;
в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във
връзка със своята работа в комисията.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените
условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с
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мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение,
той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти
са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово
осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се
допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично
пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на решение за
регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията
списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от
нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от
присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.
В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик №2 и
най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него.
Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише
документите в плик №2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик
№1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със
списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
След извършването на тези действия приключва публичната част от
заседанието на комисията.
В закрити заседания, Комисията извършва детайлен преглед на документите,
съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя и изготвя протокол, в който отразява установените от нея липси
и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на
възложителя. Комисията уведомява участниците за установените от нея липси
и/или несъответствия, като изпраща протокола до всички участници и определя
срок за представяне на съответните документи. Срокът е еднакъв за всички
участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на
протокола.
Участникът няма право да представя други документи, освен липсващите
или тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на
комисията.
След изтичането на указания в протокола срок, комисията проверява
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците,
които не отговарят на изискванията за подбор, както и на тези, които не са
представили в срока указания липсващ документ, определен от комисията.
Комисията прави техническа оценка на офертите на допуснатите участници,
съобразно методиката за оценка от настоящата документация. Резултатите от
техническата оценка се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол.
Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците
данни, включително чрез изискване на информация от други лица, да изисква от
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участниците разяснения, както и допълнителни доказателства за данни от
документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се
използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.
Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в
процедурата всеки участник:
1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя;
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.
2 от ЗОП;
5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя
критерии за подбор.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените
условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата
поръчка е икономически най-изгодна оферта.
Възложителят ще обяви писмено до участниците датата, часа и
мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, както и ще
оповести тази информация на посочените в настоящата документация
Интернет адреси.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова
информация.
Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на Възложителя, не се отваря.
Комисията отваря плика с предлагана цена, когато критерият е икономически
най-изгодна оферта, след като е изпълнила следните действия:
• Разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието
им с изискванията на възложителя;
• Извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за
предложенията в плик № 2;
• Оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.
Преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на
присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите
показатели.
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение,
което подлежи на оценяване и е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на
неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на
обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на
искането за това.
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Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
б) предложеното техническо решение;
в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;
г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
д) получаване на държавна помощ.
При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за
отстраняване от процедурата. Комисията ще извърши класиране по така заложения
критерий – икономически най-изгодна оферта.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
В случай че комплексните оферти на две или повече оферти са равни, когато
критерият на оценка е икономически най-изгодна оферта, за икономически найизгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че
и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Когато
по описаният ред, комисията на може да определи икономически най-изгодна
оферта, комисията провежда публично жребий. В случай че двама или повече
участници са предложили една и съща цена и тя е най-ниска, Комисията провежда
публично жребий за определяне на изпълнител.
За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите,
Комисията съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл.72 от
ЗОП.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и
се предава на Възложителя заедно с цялата документация.
Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от
Възложителя.
2. Класиране и определяне на изпълнител
В срок от 5 (пет) работни дни след приключване на работата на комисията,
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и
участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също
отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за
отстраняването им.
Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 (три) дни от
издаването му.
Всички участници имат право да се запознаят с протокола на комисията. При
писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на
решението, Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването му да
осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника.
Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола,
когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява,
ограничава или нарушава конкуренцията. При писмено искане от участник
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възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави
копие от протокола при условията на ЗОП.
3. Прекратяване на процедурата
Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената
поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39,
ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно:
1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на
изискванията по чл. 47 - 53а;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от
Възложителя;
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от
Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
4. първият или вторият класирани участници откажат да сключат
договор;
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се
осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които
възложителят не е могъл да предвиди;
6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена
процедурата.
7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва
договор за обществена поръчка.
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. е подадена само една оферта;
2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 53а, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от
възложителя;
3. участникът, класиран на първо място:
3.1. откаже да сключи договор;
3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или
3.3 не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията
на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението.
Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да
уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена
поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на
Агенцията по обществени поръчки.
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РАЗДЕЛ VІІІ
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.
Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника,
класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител, в резултат на
проведената процедура.
Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта
на договор, представен в документацията за участие, като всички негови клаузи се
приемат безусловно от избрания за изпълнител участник, и задължително се
допълва с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е
определен за изпълнител.
Договорът по настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства,
предоставени по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва,
ако при подписване на договора определеният Изпълнител:
1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискванията на
чл. 25, ал. 3, т. 2;
2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не
изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от
Възложителя при откриване на процедурата.
Не се изисква изпълнение на задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48 , ал. 2 от
ЗОП, в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.
В случай че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо
или юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка
участникът е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната
чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички
случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако
такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален
или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в
която участникът е установен" е:
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а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на
Кодекса на международното частно право;
б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56
на Кодекса на международното частно право;
в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в
която са регистрирани или учредени.
Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за
изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато
участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл.
47, ал. 2, когато са посочени в обявлението.
В тези случаи Възложителят предлага подписването му на втория класиран
участник.
Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора,
представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не
подлежат на предоговаряне.
2. Срокове за сключване на договора
Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14дневният срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за
определянето за изпълнител.
3. Основания за изменение на договора.
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по
изключение:
3.1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
а) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителство
или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване
стойността на договора, или;
в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради
намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на
дейности, или;
2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на
договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно
регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената в
тази хипотеза е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на
изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната
цена;
3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен
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акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
4. при удължаване срока на договора за доставка или услуга с периодично или
продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните
условия:
а) не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичане на срока на договора
възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която
не е завършила с избор на изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6
(шест) месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени
затруднения за възложителя
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РАЗДЕЛ ІХ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ
1. Общи изисквания
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага
Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.
В случай че участниците в процедурата представят документи на език,
различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при
несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на
български език.
При противоречие в записите на отделните документи от документацията
валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на
документите са в следната последователност:
1. Решението за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Указанията за участие;
4. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;
5. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;
6. Образците за участие в процедурата.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. Етични клаузи
Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или
възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите,
ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално,
безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си.
Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с
обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без
предварителното одобрение на възложителя.
Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност без
предварителното писмено съгласие на последния.
Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора,
освен тези, описани в самия договор.
Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да
упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с
техните задължения към възложителя.
Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да
запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото
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завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя,
са конфиденциални.
Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи,
изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.
Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да
компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако
изпълнителят престане да бъде независим, възложителят може, независимо дали
това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право
за завеждане на искове за компенсация от страна на изпълнителя.

Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие..
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ГЛАВА ІІ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Кратка информация за проекта:
1.1. Общи положения
Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от
дейностите, предвидени за изпълнение по проект «Привлекателни и топли
социални заведения», в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO001/1.1-12/2011/010
„Подкрепа
за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в
риск», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
1.2. Обща и специфични цели на проекта:
1.2.1. Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и
ефективна социална инфраструктура, която да задоволи нуждите от
висококвалифицирана и високоспециализирана социална услуга. Общата цел на
проекта ще спомогне за постигане на съответствие с изискванията на Директива
2001/83/ЕС и Регламент 726/2004.
Основната цел на настоящото проектно предложение е:
На територията на Монтана да се подсигури съвременна и подходяща
материална база с цел замяна на домовете за настаняване на деца с нови
интегрирани социални услуги в общността за подкрепа на семействата на деца и с
особено внимание към децата с увреждания, които да заменят институционалната
грижа.
1.2.2. Специфични цели на проектното предложение
Специфична цел 1: Да се подобри социалната инфраструктура в градския
ареал на Монтана, чрез изграждане на нови сгради за ЦНСТ и ремонт на
съществуващ апартамент за защитено жилище, предоставящи резидентен тип
услуги за деца;
Специфична цел 2: Да се осигури социално включване и равен достъп на
децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания
над 3 г. от ДМСГД;
Специфична цел 3: Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура,
предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно
Националната карта на планираните резидентни грижи.
Проектът, кореспондира със специфична цел на операция 1.1 „Социална
инфраструктура” на ОПРР и реализирането му ще създаде подходяща и ефективна
социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали,
като надгради усилията на Община Монтана в съответствие с настоящите
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие..

43

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu
Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

изисквания и потребности на населението. Приоритетна ос 1 попада в обхвата на
сферата на действие на Европейския фонд за регионално развитие, посочена в чл.
3.2.(б) от Регламент (ЕО) 1080/2006. Приоритетната ос цели да подпомогне
развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат
привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи
в тях и тяхното превръщане в двигател за повишаване конкурентоспособността на
регионите.
Осъществяването на проекта ще допринесе за устойчивото развитие на
социалните заведения в общината и региона, което напълно съответства на
основната цел на схемата, за да осигури подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и
съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната
грижа. Ще се повиши удовлетвореността и ще се подобри качеството на живот на
децата и техните близки, както и работната среда за персонала на новите услуги.
Проектното предложение е в съответствие и със специфичните цели на схема за
предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в
риск”, чрез дейности свързани с изграждане и ремонт на помещения и закупуване на
оборудване за осигуряване изпълнението на пакет социални услуги, с оглед
подобряване и модернизиране на съществуващата социална инфраструктура в
региона на Монтана;
Проектното предложение адресира по подходящ начин идентифицираните
нужди и проблеми на хората в неравностойно положение в съответствие с
изискванията на хоризонталните политики на ЕС. Предвидена е инвестиция за
достъпна архитектурна среда в заведенията, с безопасни маршрути и подходи,
съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г.
2. Кратка информация за поръчката
Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от
дейностите, предвидени за изпълнение по проект «Привлекателни и топли
социални заведения», в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO001/1.1-12/2011/010
„Подкрепа
за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в
риск», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3,
ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е «Доставка на оборудване и
обзавеждане» и включва две обособени позиции:
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Обособена позиция 1 – „Доставка на оборудване”
Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Монтана,
с местонахождение УПИ IV, кв. 70 по плана на гр. Монтана
> 6 програми, клас А, за 9 комплекта,
Съдомиялна машина
консумация на вода<13 л.
Енергиен клас A,
Хладилник-фризер секция
обем на хладилника >230 л;
обем на фризера>85 л
60/60/85см /комбинирана, вградена/ в
Електрическа печка
кухнята с 4 гьоза и фурна
Скара за кухня
Електрическа
Микровълнова фурна
800 W, обем 20 л.
32" (81см) LCD телевизор, FULL HD
1920X1080p, вградени дигитални тунери Телевизор
DVB-T/DVB-C, 2 x USB вход, 4 х HDMI входа
Преносим компютър display 15.6" (39.6 СМ)
HD 1366x768 LED CPU > 2.13 GHz 2.13GHz,
3MB L3 cache RAM 4 GB DDR3 HDD >500 GB
Компютър
SATA 5400 RPM DVD RW РАМ 512MB DDR3
WIRELESS 802.11 B/G/N
Мултифункционално устройство
разделителна способност >1200 х 1200 dpi
Принтер и скенер в едно
скорост на печат >20 стр. / мин., тава за
250 листа, интерфейс съвместим с USB 2.0
Прахосмукачка с воден филтър
1800 W
Парна ютия
1750 W, енергиен клас А
Електрическа кана за вода
Обем 1,7 л
Кафемашина
1050 W
Сокоизтисквачка
Електрическа
Тостер
за хляб
Тостер
за сандвичи
Активен мобилен подемник
за инвалидни колички
Мини система, CD-R/RW; MP3, 140W RMS,
Музикална уредба
3-дисков CD чейнджър
Стационарен приемник, безжичен,
Телефон
дисплей, бутони за бързо набиране
Абсорбатор 2 мотора X 130W, 3 скорости,
Абсорбатор над готварска печка
метален филтър осветление 2X25W
Устройство за звукова
Тип "бебефон"
сигнализация
Система за видеонаблюдение за Камери, монитор, сървър, софтуер,
стаите
архивиращо устройство
Пералня със сушилня
(Клас А), 10 кг пране и 6 кг сушене
Безжичен: Да, WiFi скорост: 300 Mbit/s,
802.11b: Да, 02.11g: Да, 802.11n: Да, Брой
Рутер за безжичен интернет
портове LAN: 4 порта, LAN скорост: 10/100
Mbit/s
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Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Монтана, с
местонахождение УПИ XIV, кв. 310 по плана на гр. Монтана
> 6 програми, клас А, за 9 комплекта,
Съдомиялна машина в кухнята
консумация на вода<13 л.
Енергиен клас A,
Обем на хладилника >230 л;
Хладилник-фризер секция
Обем на фризера>85 л
60/60/85см, /комбинирана, вградена/ в
Електрическа печка
кухнята с 4 гьоза и фурна
Електрическа скара за кухня
Микровълнова фурна
800 W, обем 20 л.
32" (81см) LCD телевизор, FULL HD
1920X1080p, вградени дигитални тунери Телевизор
DVB-T/DVB-C, 2 x USB вход,
4 х HDMI входа
Преносим компютър display 15.6" (39.6 СМ)
HD 1366x768 LED CPU > 2.13 GHz 2.13GHz,
Компютър
3MB L3 cache RAM 4 GB DDR3 HDD >500 GB
SATA 5400 RPM DVD RW РАМ 512MB DDR3
WIRELESS 802.11 B/G/N
Мултифункционално устройство
разделителна способност >1200 Х 1200 DPI
Принтер и скенер в едно
скорост на печат >20 стр. / мин., тава за
250 листа, интерфейс съвместим с USB 2.0
Прахосмукачка с воден филтър
1800 W
Парна ютия
1750 W
Електрическа кана за вода
Обем 1,7 л
Кафе-машина
1050 W
Сокоизстисквачка
Електрическа
Тостер
за хляб
Тостер
за сандвичи
Активен мобилен подемник
за инвалидни колички
Мини система, CD-R/RW; MP3, 140W RMS,
Музикална уредба
3-дисков CD чейнджър
Стационарен приемник, безжичен,
Телефон
дисплей, бутони за бързо набиране
Абсорбатор 2 мотора X130W,
Абсорбатор над готварска печка 3 скорости метален филтър, осветление
2X25W
Устройство за звукова
тип "бебефон"
сигнализация
Система за видеонаблюдение за Камери, монитор, сървър, софтуер,
стаите
архивиращо устройство
Пералня със сушилня
Клас А, 10 кг пране и 6 кг сушене
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Безжичен: Да, WiFi скорост: 300 Mbit/s,
802.11b: Да, 02.11g: Да, 802.11n: Да, Брой
портове LAN: 4 порта, LAN скорост: 10/100
Mbit/s

Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Монтана, с
местонахождение УПИ VI, кв. 376 по плана на гр. Монтана
> 6 програми, клас А, за 9 комплекта,
Съдомиялна машина в кухнята
консумация на вода<13 л
Енергиен клас A, обем на хладилника >230
Хладилник-фризер
л.; обем на фризера>85 л
60/60/85см, /комбинирана, вградена/ в
Електрическа печка
кухнята с 4 гьоза и фурна
Скара за кухня
Електрическа
Микровълнова фурна
800 W, обем 20 л.
32" (81см) LCD телевизор, FULL HD
1920X1080p, вградени дигитални тунери Телевизор
DVB-T/DVB-C, 2 x USB вход,
4 х HDMI входа
Преносим компютър display 15.6" (39.6 СМ)
HD 1366x768 LED CPU > 2.13 GHz 2.13GHz,
Компютър
3MB L3 cache RAM 4 GB DDR3 HDD >500 GB
SATA 5400 RPM DVD RW РАМ 512MB DDR3
WIRELESS 802.11 B/G/N
Мултифункционално устройство,
разделителна способност >1200 Х 1200 DPI
Принтер и скенер в едно
скорост на печат >20 стр./мин., тава за 250
листа, интерфейс съвместим с USB 2.0
Прахосмукачка с воден филтър
1800 W
Парна ютия
1750 W
Електрическа кана за вода
Обем 1,7 л
Кафе-машина
1050 W
Сокоизстисквачка
Електрическа
Тостер
за хляб
Тостер
за сандвичи
Активен мобилен подемник
за инвалидни колички
Мини система, CD-R/RW; MP3, 140W RMS,
Музикална уредба
3-дисков CD чейнджър
Стационарен, безжичен, дисплей, бутони
Телефон
за бързо набиране
Абсорбатор 2 мотора X 130W 3 скорости,
Абсорбатор над готварска печка
метален филтър, осветление 2X25W
Устройство за звукова
тип "бебефон"
сигнализация
Система за видеонаблюдение за Камери, монитор, сървър, софтуер,
стаите
архивиращо устройство
Пералня със сушилня
Клас А, 10 кг пране и 6 кг сушене

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

2

Бр.

1

Бр.

3

Бр.

4

Бр.

1

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

1
2
1
1
1
1
1
1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

7

Бр.

1

Бр.
Бр.

Бр.

Бр.

1
1

4

1
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ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

Рутер за безжичен интернет

www.bgregio.eu
Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

Безжичен: Да, WiFi скорост: 300 Mbit/s,
802.11b: Да, 02.11g: Да, 802.11n: Да, Брой
портове LAN: 4 порта, LAN скорост: 10/100
Mbit/s

Бр.

Изграждане на защитено жилище с местонахождение
УПИ V, кв. 345 по плана на гр. Монтана
Преносим компютър display 15.6" (39.6 СМ)
HD 1366x768 LED, CPU > 2.13 GHz 2.13GHz,
Компютър
3MB L3 cache RAM 4 GB DDR3 HDD >500 GB
Бр.
SATA 5400 RPM DVD RW РАМ 512MB DDR3
WIRELESS 802.11 B/G/N
Мултифункционално устройство копир, принтер, скенер
Бр.
Принтер
Лазерен
Бр.
Електрическа печка
60/60/85см
Бр.
Мивка
едногнездова
Бр.
за 6 комплекта или 9 компл. Клас А,
Съдомиялна машина
Бр.
стандартни размери
Микровълнова фурна
800 W, обем 20 л.
Бр.
Енергиен клас A, обем на хладилника >230
Доставка на хладилен шкаф
Бр.
л; обем на фризера>85 л
32" (81см) LCD телевизор, FULL HD
1920X1080p, вградени дигитални тунери Телевизор
Бр.
DVB-T/DVB-C, 2 x USB вход, 4 х HDMI входа
60/60/85см, Клас А, 10 кг пране и 6 кг
Комбинирана пералня
Бр.
сушене
за изкачване на инвалидни колички,
мобилни по стъпала и стълби /стълбищен
Доставка и монтаж на подвижни
гл.
робот/ с гъсеничен тракт, да изкачва до
платформи
сума
130 кг по стълби до 3 етажа, със зарядно
устройство и акумулиращи батерии
Безжичен: Да, WiFi скорост: 300 Mbit/s,
802.11b: Да, 02.11g: Да, 802.11n: Да, Брой
Рутер за безжичен интернет
Бр.
портове LAN: 4 порта, LAN скорост: 10/100
Mbit/s

1

2
1
1
1
0
1

1

1
1
1
1

1

Обособена позиция 2 – „Доставка на обзавеждане”

Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Монтана,
с местонахождение УПИ IV, кв. 70 по плана на гр. Монтана
Легло с ортопедичен матрак с регулиране на
височината и повдигателен механизъм на
90/190см
горния край за спални помещения
Гардероб за дрехи в спалните
60/90/200см
Нощно шкафче в спалните помещения
40/40/40см
Бюро в спалните помещения и кътове за
70/120см
занимания

Бр.

14

Бр.
Бр.

15
14

Бр.

21

Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие..
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ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu

Стол за спалните помещения и кътове за
занимания
Диван
Фотьойл
Нисък шкаф
Библиотека
Ниска масичка
Бар плот за кухня и трапезария
СКШ в кухнята
СКШ в кухнята
СКШ в кухнята
Работен плот за кухнята
Столове за различните възрастови групи в
трапезарията
Маса за трапезарията
Душ кабина за бани
Шкаф обувки с портманто във входно антре
Ръкохватка
Стелаж за килер
Табуретка
Стол
Дъска за гладене за перално помещение
Сушилник перално помещение
Подвижен параван за спални
Ниска масичка с детски столчета
Количка
Панери за мръсни дрехи
Градинска маса и 6 стола
Басейн
Детско столче - гърне за по малките деца
Контейнер играчки
Шкафове и етажерки за играчки
Килим
Меки ниски табуретки
Удобна маса за занимания
Етажерки и шкафове за игри и книги
Кресло
Шкаф за списания и дискове
Архивен шкаф
Малък диван
Табуретка към дивана
Меки столове
Лампа за бюрата
Аудиовизуален шкаф
Осветително тяло за дневната и кухненски
бокс
Щори за прозорците на дневната

Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

Въртящ се с регулиране на
височината
Троен
Мек
40/120/60см
40/120/90см
70/70см
60/300/85см
60/60/85см
60/180/85см
60/250/85см
Дървен
Дървени

90/100/400 см
Стандартна
40/190/40 см
Метални
40/100/180 см
мека
тапициран

Бр.

21

Бр.

18

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

3
4
3
4
3
1
1
4
1
1

метален или пластмаса
дървен /дърво и текстил/
дървени или метални
Носилка - стол за баня и тоалет
пластмасови
пластмасови
надуваем
дървени или метални
пластмасов или метал и текстил
ПДЧ или дърво и метал
мокетен
дървени
дървена или дърво и метал
ПДЧ или дърво и метал
меко
ПДЧ или дърво и метал

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

двоен
мека
дървени
настолна
ПДЧ или дърво и метал

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

1
3
1
2
18
5
15
2
2
2
2
1
14
3
1
6
6
5
7
14
5
7
2
7
1
1
1
14
21
1

стенни

Бр.

5

метални

Бр.

Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
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ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu

Етажерка за архив и документация за
административния офис
Шкафове за канцеларски материали
Улеснени за боравене кранове за баните и
тоалетните
Перила или дръжки за бани и тоалетни
Полици и шкафове за чадъри
Дъска за отбелязване кой си е вкъщи
Обезопасители за печката и другите ел.
уреди в кухнята
Закачалки
Перила по стените на коридорите
Кушетка за преобличане за баня
Пощенска кутия
Люлка
Пързалка
Клатушка-везна

Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

метална или дърво и метал

Бр.

1

ПДЧ или дърво и метал

Бр.

метални
метални
коркова

Бр.
Бр.
Бр.

14
2
2

дървени или метални
метални
висока
метална
двойна-ЛД 111
единична Н 110 стандарт
КЛ 119

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

6
4
2
1
1
1
1

с регулатор за температура

стандартни

Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Монтана,
с местонахождение УПИ XIV, кв. 310 по плана на гр. Монтана
Легло с ортопедичен матрак с регулиране на
височината и повдигателен механизъм на
90/190см
горния край за спални помещения
Гардероб за дрехи в спалните
60/90/200см
Нощно шкафче в спалните помещения
40/40/40см
Бюро в спалните помещения и кътове за
70/120см
занимания
Стол в спалните помещения и кътове за
въртящ се с регулиране на
занимания
височината
Диван
троен
Фотьойл
мек
Нисък шкаф
40/120/60см
Библиотека
40/120/90см
Ниска масичка
70/70см
Бар плот за кухня и трапезария
60/300/85см
двугнездна със смесител и
Мивка в кухнята
сифон
СКШ в кухнята
60/60/85см
СКШ в кухнята
60/180/85см
СКШ в кухнята
60/250/85см
Работен плот за кухнята
дървен
Столове за различните възрастови групи в
дървени
трапезарията
Маса за трапезарията
90/100/400см
Душ кабина за бани
стандартна
Шкаф обувки с портманто във входно антре 40/190/40см
Ръкохватка
метални или дървени

Бр.

Бр.

2

21

20

Бр.

14

Бр.
Бр.

15
14

Бр.

21

Бр.

1

Бр.

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

21
3
4
3
4
3
1

1
4
1
1

18
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Стелаж за килер
Табуретка
Тапициран стол
Дъска за гладене за перално помещение
Сушилник перално помещение
Подвижен параван за спални
Ниска масичка с детски столчета
Количка
Панери за мръсни дрехи
Градинска маса и 6 стола
Басейн
Детско столче – гърне за по малките деца
Контейнер играчки

Шкафове и етажерки за играчки
Килим
Меки ниски табуретки
Удобна маса за занимания
Етажерки и шкафове за игри и книги
Кресло
Шкаф за списания и дискове
Архивен шкаф
Малък диван
Табуретка към дивана
Меки столове
Лампа за бюрата
Аудиовизуален шкаф
Осветително тяло за дневната и кухненски
бокс
Щори за прозорците на дневната
Етажерка за архив и документация за
административния офис
Шкафове за канцеларски материали
Улеснени за боравене кранове за баните и
тоалетните
Перила или дръжки за бани и тоалетни
Полици и шкафове за чадъри
Дъска за отбелязване кой си е вкъщи
Обезопасители за печката и другите ел.
уреди в кухнята
Закачалки
Перила по стените на коридорите
Кушетка за преобличане за баня
Пощенска кутия
Люлка
Пързалка
Клатушка Везна

Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

40/100/180см
мека
дървен
дърво, метал, плат
метал и пластмаса
дървен или дърво и текстил
дървена или дърво и метал
Носилка - стол за баня и тоалет
пластмасови
пластмасови
надуваем
дървени или метални
пластмасови или метал и
текстил
ПДЧ или дърво и метал
мокетен
дървени
дървена или дърво и метал
ПДЧ или дърво и метал
меко
ПДЧ или дърво и метал

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

18
8
9
2
2
2
2
1
14
3
1
4

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

двоен
дървена, мека
дървени
настолна
ПДЧ или дърво и метал

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

5
7
14
5
7
2
7
1
1
1
14
21
1

метални

Бр.

2

ПДЧ или дърво и метал

Бр.

2

метални
метални
коркова

Бр.
Бр.
Бр.

14
2
2

стоящи
метални или дървени
висока
метална
двойна-ЛД 111
единична Н 110 стандарт
КЛ 119

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

6
4
2
1
1
1
1

стенни

метална или дърво и метал
с регулатор на температура

стандартни

Бр.

Бр.

6

5

Бр.

Бр.

Бр.

1

21

20
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Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Монтана, с
местонахождение УПИ VI, кв. 376 по плана на гр. Монтана
Легло с ортопедичен матрак с регулиране на
височината и повдигателен механизъм на
90/190см
горния край за спални помещения
Гардероб за дрехи в спалните
60/90/200см
Нощно шкафче в спалните помещения
40/40/40см
Бюро в спалните помещения и кътове за
70/120см
занимания
Стол в спалните помещения и кътове за
въртящ се с регулиране на
занимания
височината
Диван
троен
Фотьойл
мек
Нисък шкаф
40/120/60см
Библиотека
40/120/90см
Ниска масичка
70/70см
Бар плот за кухня и трапезария
60/300/85см
двугнездна със смесител и
Мивка в кухнята
сифон
СКШ в кухнята
60/60/85см
СКШ в кухнята
60/180/85 см
СКШ в кухнята
60/250/85 см
Работен плот за кухнята
дървен
Столове за различните възрастови групи в
дървени
трапезарията
Маса за трапезарията
90/100/400 см
Душ кабина за бани
стандартна
Шкаф обувки с портманто във входно антре 40/190/40 см
Ръкохватка
дървени или метални
Стелаж за килер
40/100/180см
Табуретка
мека
Тапициран стол
дървен
Дъска за гладене за перално помещение
дърво, метал, плат
Сушилник перално помещение
метал и пластмаса
Подвижен параван за спални
дървен или дърво и текстил
Ниска масичка с детски столчета
дървена или дърво и метал
Носилка – стол за баня и тоалет
Количка
за баня
Панери за мръсни дрехи
пластмасови
Градинска маса и 6 стола
пластмасови
Басейн
надуваем
Детско столче - гърне за по малките деца
дървени или метални
пластмасови или метал и
Контейнер играчки
текстил
Шкафове и етажерки за играчки
ПДЧ или дърво и метал
Килим
мокетени
Меки ниски табуретки
дървени
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Бр.

14

Бр.
Бр.

15
14

Бр.

21

Бр.

1

Бр.

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

21
4
4
4
4
3
1

1
5
1
1

Бр.

18

Бр.

1

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

1
1
1
4
20
5
9
2
2
2
2

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

14
3
1
6

Бр.
Бр.
Бр.

5
7
14

Бр.
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Удобна маса за занимания
Етажерки и шкафове за игри и книги
Кресло
Шкаф за списания и дискове
Архивен шкаф
Малък диван
Табуретка към дивана
Меки столове
Лампа за бюрата
Аудиовизуален шкаф
Осветително тяло за дневната и кухненски
бокс
Щори за прозорците на дневната
Етажерка за архив и документация за
административния офис
Шкафове за канцеларски материали
Улеснени за боравене кранове
Перила или дръжки за бани и тоалетни
Полици и шкафове за чадъри
Дъска за отбелязване кой си е вкъщи
Обезопасители за печката и другите ел.
уреди в кухнята
Закачалки
Перила по стените на коридорите
Кушетка за преобличане за баня
Пощенска кутия
Люлка
Пързалка
Клатушка Везна
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дървена или дърво и метал
ПДЧ или дърво и метал
меко
ПДЧ или дърво и метал
двоен
дървена, мека
дървени
настолна
ПДЧ или дърво и метал

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

5
7
2
7
1
1
1
14
21
1

метални

Бр.

2

ПДЧ или дърво и метал
с регулиране на температурата
метални
метални
коркова

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

2
21
14
2
2

стоящи
дървени или метални
висока
метална
двойна ЛД 111
единична Н 110 стандарт
КЛ 119

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

6
4
2
1
1
1
1

стенни

метални или дърво и метал

стандартни

Изграждане на защитено жилище с местонахождение
УПИ V, кв. 345 по плана на гр. Монтана
Легло с ортопедичен матрак с регулиране на
височината и повдигателен механизъм на
90/190 см
горния край за спални помещения
Нощно шкафче в спалните помещения
40/40/40см
Гардероб за дрехи в спалните
60/60/200см
Бюро в спалните помещения и кътове за
70/120см
занимания
Доставка на стол
въртящ се за офис
Доставка на маса за хранене
90/100/400 см
Доставка на стол
тапициран
Доставка на СКШ
60/240/85см
Доставка на диван
тройка
Доставка на фотьойл
тип кресло, тапициран
Доставка на диван
двойка
Доставка на ниска масичка
70/70см

Бр.

Бр.

Бр.

5

1

20

Бр.

8

Бр.
Бр.

8
8

Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.

3
1
8
2
1
1
2
1

Бр.
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Бр.

1

3. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за доставка на предмета на възлаганата обществена поръчка е както
следва:
• За обособена позиция № 1 – не по-малко от 30 дни и не повече от 60 дни;
• За обособена позиция № 2 – не по-малко от 100 дни и не повече от 150 дни.
Договорът за доставка на предмета по настоящата обществена поръчка се
счита за сключен от датата на подписването му от страните, но изпълнението по
доставките започва, след като изпълнителят получи от възложителя писмена заявка.
4. Разходи за поръчката
Разходите за изработването на офертите и за заплащане на цена за закупуване
на документацията са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя
участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи,
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо
от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в
чл. 39, ал. 5 от ЗОП.
Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на
обществената поръчка са за сметка на възложителя.
5. Стойност на поръчката
Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху
добавената стойност (ДДС).
Общата прогнозна стойност в лева е 301 084,94 (триста и една хиляди
осемдесет и четири лева 0,94) лв. без вкл. ДДС или 361 301,93 (триста
шестдесет и една хиляди триста и един лев и 0,93) лв. с вкл. ДДС, като:
Стойност на Обособена позиция 1: 171 135,90 лв. (сто седемдесет и една
хиляди сто тридесет и пет лева и деветдесет стотинки) без вкл. ДДС или 205 363,08
лв. (двеста и пет хиляди триста шестдесет и три лева и нула осем стотинки) с вкл.
ДДС.
Стойност на Обособена позиция 2: 129 949,04 лв. (сто двадесет и девет хиляди
деветстотин четиридесет и девет лева и нула четири стотинки) без вкл. ДДС или
155 938,85 лв. (сто петдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и
осемдесет и пет стотинки) лв. с вкл. ДДС.
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ГЛАВА ІII
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта,
съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП
При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това
финансовата и накрая двете оценки се обединяват.
Оценка на офертите
1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА – Т = Р1 + Р2 + Р3
Тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата – 60 т.
Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата.
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията,
като всеки един член попълва и подписва таблица за индивидуална оценка. Броят
получени точки за всеки един участник се отразяват в таблица за обща техническа
оценка.
Показателите и относителната им тежест за определяне на техническата
оценка:
Максимален
№
Показател
брой точки
Технически показатели
P1
Оценка на техническото предложение на участника
30
P2
Срок за изпълнение на поръчката
30
Общо:
60
Точни указания за определяне на оценката по всеки показател
1.1. Показател Р1 = A+Б+В
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХН. ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Р1
Максимален брой точки Р1= 30 т.
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ПОКАЗАТЕЛИ
А. СЪВМЕСТИМОСТ НА
ПРЕДЛАГАНОТО
ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕТО
С ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ТЕХНОЛОГИЧНА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Фактори, влияещи на
оценката:
- Описание на техниката и
компонентите,
обект
на
доставка и съответствие с
изискванията на Възложителя;
-Описание
на
последователността
на
изпълнение
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Степен на съответствие

брой точки

Максимален
брой точки
7
7 т.
Направеното
от
участника
описание
на
техниката
и
оборудването, обект на доставка е
в
пълно
съответствие
и
съвместимост с техническите
изисквания
на
Възложителя,
специфицирани в техническата
спецификация.
Оферираната
последователност на изпълнение
на доставките и монтажа на
техниката
и
компонентите
съответства
напълно
на
изискванията на проектите и
спецификациите към тях.
Направеното
от
участника от 2 т. до 6 т.
описание
на
техниката
и
оборудването, обект на доставка,
съответства
на
част
от
изискванията на проектите и
спецификациите към тях. Описани
са част или са описани в съкратен
обем предстоящите за изпълнение
дейности по доставка и монтаж.
Участникът е направил описание
От 1 т.
на техниката и оборудването,
обект
на
доставка
и
последователността на тяхното
изпълнение, преобладаващата част
от техниката и оборудването не
са годни да постигане на
изискванията на проектите и
спецификациите към тях
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Б. ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА РАБОТНАТА РЪКА.
Фактори, влияещи на
оценката:
- График на работната ръка разпределение на човешкия
ресурс по време на изпълнение на
дейностите по доставка и
монтаж;

Максимален
брой точки
7
7 т.

Предвидената организация на
работната ръка съответства на
заложените технологични процеси
и времето за изпълнение на
дейностите
по
доставка
и
монтаж на оборудването.
Предложеното от участника от 2 т. до 6 т.
разпределение
на
човешките
ресурси по обекти и видове
дейности е точно формулирано, но
е налице несъответствие с
предложената организация за
изпълнение
и
предаване
на
готовите обекти.
Предложеното
от
участника
1 т.
разпределение
на
човешките
ресурси по обекти и видове
дейности е неподходящо и не
съответства на предложената
организация за изпълнение.

В.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Фактори, влияещи на
оценката:
Идентификация
на
възможните
рискове
и
предпоставките за тяхното
възникване;
- Вероятност от възникване на
риск;
- Степен на въздействие върху
изпълнението
при
възникването на риск;
Мерки
за
недопускане/
предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на
риска.

Участникът е отчел всички рискове
и предпоставки, които биха
оказали
влияние
върху
изпълнението на договора и е
предвидил механизми и действия,
чието прилагане и изпълнение ще
гарантира
изпълнение
на
обществената поръчка в срок.
Факторите са описани подробно, с
пълно съответствие помежду си и
между останалите показатели на
оценката или имат несъществени
отклонения, които няма да се
отразят върху изпълнение на
поръчката.

Максимален
брой точки
16
16 т.
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В техническата оферта е
обърнато внимание на всеки един
от факторите, но е в сила поне
едно от следното:
- Има смислови несъответствия
между факторите или между тях
и останалите показатели за
оценка;
- Описанието е формално или
предлаганата
организация
и
предвидените
ресурси
не
гарантират
надеждно
предотвратяване
и/или
овладяване на рисковете.
В техническата оферта е в сила
поне едно от следните:
Липсва
описание
относно
възможните рискове и мерки за
недопускане и преодоляването им;
- Не е обърнато внимание на един
или повече фактори.

от 7 т. до 15
т.

От 1 т. до 6
т.

1.2. Показател Р2 „Срок за изпълнение”, с максимален брой точки – 30 т.
Максималният брой точки по този показател е 30 и получава офертата с
предложен най-кратък срок за изпълнение и се определя по формулата:
P2 =

Cmin х 30, където:
Cсъотв

Cmin – най-краткия предложен срок за изпълнение в календарни дни (не по-кратък
от 30 и не по-дълъг от 60 календарни дни – за обособена позиция № 1 и не пократък от 100 и не по-дълъг от 150 календарни дни – за обособена позиция
№ 2)
Cсъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник в кал. дни
В случай, че до разглеждане на техническата оферта са допуснати само двама
участници, 30 точки получава участникът, предложил по-кратък срок за изпълнение.
2. Финансова оценка – Ф – максимален брой 40 точки
Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени
и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се
приема словесното изражение на сумата.
Оценка на финансовото предложение.
Този документ е създаден в рамките на проект «Привлекателни и топли социални заведения», в изпълнение на договор №
BG161PO001/1.1-12/2011/010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
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Ф – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на
поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:
Ф = Цmin / Цn х 40, където:
Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка
оферти
Цn – цената предложена в оценяваната оферта
Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
3. Обща оценка (ООц) – максимален брой 100 точки
Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата
оценка:
ООц = Т + Ф, където
ООц – общата оценка на оценяваната оферта,
Т – техническата оценка на оценяваната оферта,
Ф – финансовата оценка на оценяваната оферта.
Крайно класиране на Участниците
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени
за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща
оценка.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска
цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с
най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по
този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред,
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти.
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ГЛАВА ІV
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
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