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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-ninil: aop@aop.hg
интернет адрес: http://www.aop.bR

ОБЯВА
за обществена поръчка па стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 02.093 ]

Възложител: [„Севлиевогаз-2000" АД]
Поделение (когато е приложимо): [...... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 633 J
Адрес: [гр. Севлиево, ул. „Бор" № 4]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Анетка Брайкова]
Телефон:[0675 32272]
E-mail: [0675 32272]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи н оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Доставка чрез покупка при условията на 48 /четиридесет и осем/
месечен финансов лизинг на един брой фабрично нов автомобил за нуждите на Севлиевогаз-2000
АД]
Кратко описание: [Предмет на поръчката е „доставка", по смисъла на чл.З, ал.1, т.2 от ЗОП.
Цели се да бъде избран независим изпълнител, на когото „Севлиевогаз-2000” АД да възложи
изпълнението на доставка чрез покупка при условията на 48 /четиридесет и осем/ месечен
финансов лизинг на един брой фабрично нов автомобил. Автомобилът следва да отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, неразделна част от
настоящата обява. Прогнозна стойност на покупката не следва да надвишава 69 999 лв. без ДДС.
Участникът следва да предложи цена за обратно изкупуване на стар автомобил на „Севлиевогаз2000" АД, като предложената цена следва да не е по-малка от 8 000 лв. без ДДС. Сумата на
изкупуваното МПС се приспада от сумата на първоначалната вноска при закупуване на новия
автомобил. Техническите параметри на стария автомобил са подробно описани в техническата
спецификация към настоящата обява. ]
Място на извършване: [гр.Севлиево, ул."Бор" №4, „Севлиевогаз-2000" АД]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 69 999 ]
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Номер на обособената позиции: [ ]
Наименование: [.......]
Прогнозна стойност (в пв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на конто трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
1.1 Общи изисквания:
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки
или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение
(или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване па
обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците
в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде
представен от участника в копие.
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да
представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в
договора, или в друг документ, подписан от членовете на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение
на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е
установено.
При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от

ппзоп.

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни
участници в настоящата обществена поръчка.
Забележка:
Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публично 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;
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г)
съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по
съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до
четвърта степен включително.
Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публично 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.
ВАЖНО!!!
Съгласно чл. 46, ал. I от ППЗОПучастниците са длъжни да уведомят писмено
възлож ителя в 3-диевеи срок, в случай, че се окажат свързани лица с друг участник в
настоящата поръчка.
1.2. Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1-5 и 7 ог ЗОП. При подписването на декларацията
следва да бъдат спазени изискванията на чл.97, ал.6 от Правилника за прилагане на
Закона за обществени поръчки.
1.3 Правоспособност■за упражняване на професионална дейност: [Възложителя не поставя
изискване за упражняване на професионална дейност.]
1.4 Икономическо и финансово състояние: [Възложителя не поставя изискване за
икономическо и финансово състояние.]
1.5 Технически и професионални способности: [Участникът да разполага с
гаранционен сервиз на територията на гр. Севлиево.
Участникът да разполага от оторизираните от производителя сервизна база на
територията на гр.Севлиево, в който се осъществява гаранционната поддръжка, като
трябва да се посочи точен адрес, телефон, лица за контакти и работно време на
сервизната база.
Доказване: Участникът следва да приложи документа, с който е оторизиран от
производителя па автомобила да извършва сервизна дейност и поддръжката им.
Забележка:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените
изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
гретите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
1.6

Специфични основания за изключване:
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица
сле/два да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно
чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните.действителни собственици.

Забележка:
Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 н чл. За от същия закон не се
прилага, когато:
1. акциите на дружеството, е което пряко или косвено участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на
регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на
Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба
на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на
правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за
емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване па регулиран пазар или на
многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и
действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния
специален закон;
2. друж еството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели
на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен реж им,
е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е
българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица. са
вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна
система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано
в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни
произведения и е представило информация за действителните собственици - физически
лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения;
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните
поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която
Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до
пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за
които се прилага споразумението;
6. друж еството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен реж им,
е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно
Решение па Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на
отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско
асоцииране") (013, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за
които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
е местно лице за данъчни цели па държава, с която Република България има сключено
международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и
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задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната
търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТДС;
8.
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен реж им,
е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели
на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по
търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКТДС.
Пр» подаване ма оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване, съответствието е критериите за подбор, както н липсата на
специфичните основания за изключване чрез представяне на декларации но
образни към настоящата обява.
В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представят отделни декларации, които
съдържат съответната информация.
Когато за участник е налице някое ог основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОГ1 преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от
ЗОП, тези мерки се описват в декларация.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане
на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в
настоящата процедура, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. I
от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата.
Преди сключването иа договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от
участника, определен
за изпълнител, да предостави
актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят п за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква
документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно
известни.]

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
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[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[X] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] 11ай-писка цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [Финансови условия]
Тежест: [ 45%]
Име: [Обратно изкупуване на стар автомобил!
Тежест: [ 25% ]
Име: [Гаранционни условия]
Тежест: | 30%|

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.10.2017г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.11.2017г.]

Час: (чч:мм) [ 17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 10.10.2017г.]

Час: (чч:мм) [09:30]

Място на отваряне на офертите: [заседателната зала в сградата на „Севлиевогаз-2000" АД, гр.
Севлиево, ул. „Бор“ № 4]

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 [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо): [1.Офертата се изготвя съгласно изискванията и
образците към настоящата документация. Невъзможността участникът да предостави цялата
изискана информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от
Възложителя в настоящата документация за участие при всички случаи води до отстраняване му.
2. Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са представени след изтичане
на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена
цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се
подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от
списъка се завеждат във Входящия регистър на подадените оферти от служител на Възложителя.
3. В определения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена
съгласно изискванията и образците към настоящата документация. Офертата и документите,
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свързани с участието в обществената поръчка, 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 адрес: „Севлиевогаз-2000“ АД гр.Севлиево, ул „Бор” № 4, като
същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
3.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
3.2 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
наименованието на поръчката, за която се подават документите.
4. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:
4.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.
4.2. Когато последният ден от срока съвпада с официален празник или неприсъствен ден, на
който трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в края па следващия
работен ден.
5. Всяка оферта следва да съдържа следното:
5.1. Списък па документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника
/представляващия - Образец № 1;
5.2. Оферта за участие - Образец № 2;
5.3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в
настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от
законния му представител в случай, че участника е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице,
различно от физическото лице-участник;
5.4. Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение, което
не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно:
5.4.1 Правата и задълженията на участниците в обединението;
5.4.2 Разпределението на отговорността между членовете на обединението;
5.4.3 Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Представляващият
обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в
офертата, които се представят от името на обединението - декларацията за
използване/неизползване на подизпълнители, техническото предложение, ценовото предложение
и други документи, посочени в документацията или в ЗОП.
5.5. Декларация за конфиденциалност (представя се в случай на приложимост) - по Образец
№ 3 от образците към настоящата документация:
5.6. Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОГ1 за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2
н 7 от ЗОП - Образец № 4 от образците към настоящата документация.
5.7. Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 5 от ЗОП - Образец № 5 от образците към настоящата документация
5.8. Доказателства относно поставените критерии за подбор, конто се отнасят до:
5.8.1Техническите способности на участника:
Доказателства: Участникът следва да представи:
I. Документ, с който е оторизиран от производителя на автомобила да извършва
сервизна дейност и поддръжка
Минимални изисквания за допустимост:
I. Участникът да разполага от оторизираните от производителя сервизна база на
територията на гр.Севлиево, в който се осъществява гаранционната поддръжка.
ВАЖНО: Възложителят приема еквивалентни Оокумеити, издадени от органи, установени в
други държави членки.
5.9. Декларация но чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - Образец № 6 от образците към документацията.
5.10. Декларация но чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения
е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - Образец № 7 от
образците към документацията.
5.11. Техническо предложение - Образец № 8 от образците към настоящата документация,
съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата
спецификация и изискванията на Възложителя;
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5.12. Ценово предложение - Образец № 9 от образците към настоящата документация.
5.13. Проект на договор - Образец № 10 от образците към настоящата документация
6. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на
оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила па
купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по
нататъшното участие на участника в обществената поръчка. След. крайният срок за подаване на
офертите не могат да се извършват изменения на офертите. Допълнението и промяната па
офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната
оферта, като върху плика бъде ясно изписан текст: „Допълнение / промяна към вх. №
<3. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, който
представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложени в настоящата документация,
както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОГ1]
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