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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

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

 Номер на обявата: 38-1/05.09.2017г. 

 

 Възложител: Професионална гимназия „Велизар Пеев“ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01967 

Адрес: гр. Своге, ул. „Отец Паисий“ №9 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Станчо Атанасов 

Телефон: 0888650376 

E-mail: pg_vpeev@abv.bg 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: www.pg-vpeev.com 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[X] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка на траспортни средства за реализиране на проект 

„Модернизиране на системата на професионалното образование“ в Професионална 

гимназия „Велизар Пеев“ по две обособени позиции: 

1. Обособена позиция 1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус и 

2. Обособена позиция 2: Доставка на 1 (един) брой електрически скутер. 

  

Кратко описание: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус, 8+1 места и 1 (един) брой 

електрически скутер  

  

Място на извършване: гр. Своге, област Софийска 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 44160, 00лв. (четиридесет и четири 

хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС 

  

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

 Номер на обособената позиция: [ 1 ] 

  

Наименование: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 41660,00лв. (четиридесет и една хиляди шестотин и 
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шестдесет лева) без ДДС 

 

Номер на обособената позиция: [ 2 ] 

  

Наименование: Доставка на 1 (един) брой електрически скутер 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2500,00лв. (две хиляди и петстотин лева) без ДДС 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 

3.1.1. Всеки участник следва да изготви своята оферта в съответствие с изискванията на ЗОП, 

ППЗОП и настоящата документация. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата следва да отговаря на 

изискванията, посочени в обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти, настоящата документация и да бъде оформена по приложените към нея образци. 

Условията в образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат 

променяни от тях. Образецът на банкова гаранция за изпълнение е примерен.   

3.1.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта за едната или за двете обособени позиции. 

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

участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

3.1.4. Офертата не може да се предлага във варианти. 

3.1.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  

По смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП  „Свързани лица" са тези 

по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа.  

По смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа „Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

По смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа  „Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго 

лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 

контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка 

с дейността на юридическо лице. 

4. Основания за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5  и чл. 107 от ЗОП, 

възникнали преди или по време на процедурата: 

А. На основание чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата 

участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 

352-353е от Наказателния кодекс; 

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

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 

от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

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

8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в 

обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

9. е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; 

в) кандидати или участници, които са свързани лица. 

 

Б. На основание чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП възложителят ще отстрани от участие в 

процедурата участник, който: 

1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 

ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 

от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно 

лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен; 

2. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

3. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за 

концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението 

засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

4.  лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

5. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 

информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка. 

 

В. На основание чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛ), Възложителят отстранява 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982740
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участника в процедурата по обществената поръчка. 

 

Забележка: 

Когато участник е юридическо лице, основанията за отстраняване по т. 7, б. „А“, т. 1, 2 и 7 и б. 

„Б“, т. 4 се отнасят за лицата, които го представляват, както и членовете на неговите 

управителни и надзорни органи, и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи. Това са лицата, изброени в чл. 40 от ППЗОП.  

 Когато участник е обединение на физически и/или юридически лица, то той се 

отстранява от участие, когато някое от основанията по т. 7, б. „А“, т. 1-7 и б. „Б“ е налице 

и за член на обединението. 

 Наличието на обстоятелствата по т. 7, с изключение на тези по б. „А“, т. 9 и 10, са 

основание за отстраняване на участник и когато са налице спрямо посочен от участника 

подизпълнител и/или трето лице, на чийто капацитет се позовава участникът в 

процедурата. 

 Участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване по т. 7, б. „А“, т. 1-7 и 

б. „Б“ включително по отношение на член на обединение - участник, има право да 

докаже, че е предприел мерки за гарантиране на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. 

 Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРСЛ), няма право да участва в процедурата, освен в случаите на 

изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.  

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ няма поставени изисквания за 

правоспособност ] 

  

Икономическо и финансово състояние: [ няма поставени изисквания за икономическо и 

финансово състояние ] 

  

Технически и професионални способности: 
  Изисквания за технически възможности 

А/ За обособена позиция 1: 

• Участникът трябва да има изпълнени през последните 3 (три) години (считано от 

датата, на подаване на офертата по настоящата обществена поръчка) 2 договора за доставки , 

еднакви или сходни с предмета на поръчка. 

• Участникът ( ако не е производител) трябва да е оторизиран от производителя на 

предлаганото моторно превозно средство да извършва неговата продажба и сервиз на 

територията на Република България. 

• Участникът трябва да притежава валиден (към крайния срок за подаване на оферти) 

сертификат за управление на качеството ISO 9001 :2008 или еквивалент, издаден на участника, с 

обхват предмета на поръчката. 

• Забележка: Съгласно чл. 53, си. 4 от ЗОП Възложителят приема еквивалентни 

сертификати, издадени от органи установени в Други Държави членки, както и Други 

Доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

Б/ За обособена позиция 2: 

• Участникът трябва да има изпълнени през последните 3 (три) години (считано от 

датата, на подаване на офертата по настоящата обществена поръчка) 2 договора за доставки , 

еднакви или сходни с предмета на поръчка. 

• Участникът ( ако не е производител) трябва да е оторизиран от производителя на 

предлаганото моторно превозно средство да извършва неговата продажба и сервиз на 

територията на Република България. 
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Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):  

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

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

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[ Х ] Най-ниска цена  

  

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

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  13.09.2017г.                    Час: (чч:мм) 17,00 часа 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 30.10.2017г.                      Час: (чч:мм) 17,00 часа 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 20.09.2017г. 13,00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ПГ 

„Велизар Пеев“, гр. Своге, ул. „Отец Паисий“ №9. При отварянето на офертите могат да 

присъстват представители на участниците. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

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

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

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо):  

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и 

могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://profile.pg-vpeev.com/ 

Отварянето на офертите ще се извърши на 20.09.2017г. от 13,00 часа. 
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