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ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по Чл . 20, ал . 3 от ЗОП
Номер на обявата : [ РД-01-23-16/13.01.2017 г. ]

Възложител : Община Кочериново
Поделение (когато е причожимо): [......]
Партида в регистъра на обществените поръчки : [00777 ]
Адрес: гр . Кочериново, пл . „Трети март" Ns 1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Наталия Чамишка
Телефон : +35970532011, факс : +35970532330

E-mai1: obst_kocherinovo@maiLbg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен : [] Да [ Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от :
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес : (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път : [] Да [ Х] He
Обект на поръчката :
[] Строителство
[Х ] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката : „закупуване на специализирано превозно средство " по проект
„Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение ", изпълняван по Договор

Ns BG05M90P001-2.002-0297- С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и
социалната политика и Община Кочериново, финансиран по Оперативна програма
„Развитне на човешките ресурси " 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Кратко описание : В изпълнение на настоящата поръчка следва да се осъществи доставка на
ново неупотребявано специan изирано превозно средство, адаптирано за хора с увреждания и/или
хора над 65 години в невъзможност за самообслужване . Доставката на автомобила за нуждите на
лица с увреждания от Община Кочериново ще осигури качествен специализиран превоз на
потребителите на услугите на Центьра за социални услуги за самостоятелно придвижване от
местоживеенето им до мястото за провеждане на планираните дейности и обратно . По този
начин ще се гарантира извършването на специализирани медицински и рехабилитационни
услуги , прегледи , които не позволяват прилагане в домашни условия, както и други за социално
включване . Важно е да се отбележи , че потребителите на услугите са от всички 11 населени
места на общината ( нем anка част от които планински ), което също създава нужда от
закупуването на превозно средство за специализиран превоз , така че да се гарантира минималния
пакет от услуги, невъзможни за осъществяване в домашна среда . Подробни данни за
изискванията към специализираният автомобил са посочени в Техническата спецификация на
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автомобила. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е не по-късно от 30'
календарни дни, считано от датата на подписването на Договора за извършване на доставката .

предмет

Забележка : Изискване на Възложителя за допустимост на участника е автомобилът,
на доставката, да притежава минималните текнически изисквания , съгласно

техническата спецификация към документацията за участие. Неспазването им води до
отстраняване на участника от процедурата .

Място на извършване : гр . Кочериново
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., безДДС): 46 000,00 /четиридесет и шест хиляди
лева/
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената познция : [ ]
Наименование : [......]

стойност (в лв., без
Забележка: Използвайте тозираздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия , на които трябва да отговарят участниците (когато е припожимо):
в т. Ч .:
Изисквания за личното състояние : Да, съгласно документацията за участие .

Правоспособност за упражняване на професионална дейност : Не се изисква .
Икономическо и фвнансово състоянне: Не се изисква .
Техннчески в професионални сn особности :

1 .Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 ( един) договор, с предмет, скоден с
предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на
офертата.
Забележка: Под договори с предмет „сходен с предмета на поръчката" следва да се
разбират договори , включващи доставка на специализирано транспортно средство .
2.Участникът трябва да разполага с оторизиран сервиз ка територията на Република '
България за гаранционния срок, като за гаранционния срок да осигурява за своя сметка
транспорт от мястото на авария на превозното средство до сервиза и от сервиза до община
Кочериново .
Забележка: Под „разполага " следва да се има предвид възможността за предоставяне
на услугите на оторизиран сервиз на територията на Република България npu горепосоченото
условие sa транспортиране за срока на гаранционно обслужване независимо от типа
взаимоотношение между участника в настояи{ата поръчка и сервиза. В случай, че участникът
посочи, че иуе използва ресурсите на трето лице по отношение на разполагането със сервиз, то
той в съответствие с разпоредбата на чл. б5, ал.3 от ЗОП трябва да представи и
доказателства, че ще има наразположение тезиресурси.

Информацня относно запазени поръчкн (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
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увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
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[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане :
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на :
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най- ниска цена
Показатели за оценка : (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Тежест : 40% (0,40)
Име : Предложена цена
Име : Гаранционен срок ( ГС )

Тежест : 35% (0,35)

Име : Срок за доставка (СД)

Тежест : 25% (0,25)

Срок за получаване на офертите :
I Дата: 20/01/2017

Час : (ч : мм ) [ 17.00]

Срок на валидност на офертите :
Дата : 90 календарни дни

Час : ( чч : мм ) [17.00]

Дата и час на отваряне на офертите :
Дата : 23/01 /2017 - 12.00 ч .
Място на отваряне на офертите : гр . Кочериново , пл . „Трети март" Ns 1, заседателна зала в
Община Кочериново

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 : [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо : Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BGO5M90P001-2.002-0297-CO1 от 28.09.2016 г.

Друга информация :
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника , или от
упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя .
Опаковката включва документите по чл . 39, ал . 2 и ал . 3, т . l от ППЗОП , опис на

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик /опаковка/ с надпис
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ ", който съдържа ценовото предложение на участника .
Документи по чл . 39, ал . 2 и ал . 3, т . 1 от ППЗОП : единен европейски документ за
обществени поръчки ( ЕЕДОП ) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията
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на Възложителя , а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което
не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката; при участник - обединение- копие от документ, от
който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо;

документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; техническо
преддожение, съдържащо :
а)документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б)предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с текническите спецификации
и изискванията на възложителя ;
в)декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор ;
г)декларация за срока на валидност на офертата;
д)декларация , че при изготвяне на офертата са спазеки задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостга и условията на труд, когато е
приложимо ;
е)друга информация и/или документи, изискани от Възложителя , когато това се налага от
предмета на поръчката, напр . списък на изпълнените договори - образец Nо За.
Оферти се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в деловодството на Община
Кочериново, гр . Кочериново, пл . „Трети март" Ns 1.
Съгласно чл . 48, ал . 2 от ПП3ОП при получаване на офертата върху опаковката /плика/ се
отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването , за което на приносителя се издава
документ. Не се приемат оферти , които са представени след изтичане на крайния срок за

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
Пълното описание на предмета на поръчката и изискванията поставени от Възложителя
са отразени в Документацията за участие /включително Техническата спецификацияl,
представляващи неразделна част от настоящата процедура.
Съгласно чл . 109 от ЗОП, Възложителят определя за Изпълнител на поръчката участник,
за когото са изпълнени следните условия : не са налице основанията за отстраняване от

процедурата, освен в случаите по чл . 54, ал . 3 и чл . 56, ал . 3 от ЗОП ; отговаря на критериите за
подбор; офертата на участника е получила най- висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
Съгласно чл . 58 от ЗОП за доказване на липсата на основания за отстраняване
участникът, избран за Изпълнител, представя : за обстоятелствата по чл . 54, ал . 1, т. ]-

свидетелство/а за съдимост; за обстоятелството по чл . 54, ал . 1, т. 3- удостоверение от органите
по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника; за
обстоятелството по чл . 54, ал . 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция
" Главна инспекция по труда"; за обстоятелствата по чл . 55, ал . 1, т. 1- удостоверение, издадено
от Агенцията по вписванията .

Дата на настоящата обява
Дата: [13/01/2017]

Възложител
Трите имена : Инан Симеонов Минков ........
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Длъжност : Кмет на Община Кочериново
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