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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: [ 01.33 ] 10.08.2016 г.

Възложител: [Община Севлиево]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00189
Адрес: град Севлиево, пл. Свобода № 1
Лице за контакт: Миглена Маркова
Телефон: 0675 369225
E-mail: sevlievo@sevlievo.bg
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 и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: "Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба
за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - джип - втора
употреба за нуждите на Община Севлиево";
Обособена позиция № 2 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - втора употреба за
нуждите на Община Севлиево".

Кратко описание: Предмет на поръчката е „доставка“ , по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от
Закона за обществените поръчки. Цели се да бъде избран независим Изпълнител, на
когото Община Севлиево да възложи изпълнението на доставката чрез покупка на
автомобили за нуждите на Община Севлиево. Два броя - лек автомобил - джип и лек
автомобил, които да са съгласно техническите изисквания на Възложителя
посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обява.
Максималната прогнозна стойност за изпълнението на услугата, предмет на поръчката, е
в размер до 11 180 лв. (единадесет хиляди сто и осемдесет лв.) без вкл. ДДС.
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Максималната прогнозна стойност за изпълнение на услугата по обособени
позиции е, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка чрез покупка на лек
автомобил - джип - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" - 5 580 лв.
/пет хиляди петстотин и осемдесет лв./ без ДДС; Обособена позиция № 2 -
"Доставка чрез покупка на лек автомобил - втора употреба за нуждите на Община
Севлиево" - 5 600 лв. /пет хиляди и шестстотин лв./ без ДДС. Предлаганата цена
следва да е окончателна, с включен транспорт, такси и др.

Място на извършване: по седалище на Възложителя.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 11 180 лв. (единадесет хиляди сто и
осемдесет лв.) без вкл. ДДС

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

Номер на обособената позиция: 1

Наименование: "Доставка чрез покупка на лек автомобил - джип - втора употреба за
нуждите на Община Севлиево";

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 580 лв. /пет хиляди петстотин и осемдесет лв./ без
ДДС;
Номер на обособената позиция: 2

Наименование: ""Доставка чрез покупка на лек автомобил - втора употреба за нуждите на
Община Севлиево"

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 600 лв. /пет хиляди и шестстотин лв./ без ДДС.
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): В обществената
поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни
физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на
изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на
Възложителя в настоящата покана и Техническите спецификации по обособените
позиции. Участникът следва да удостовери съответствието на всеки от предлаганите
автомобили с техническите характеристики, съгласно Техническата спецификация по
съответната обособена позиция, като представи каталози, технически брошури и други,
съдържащи подробна информация за типа автомобил, който се предлага за доставяне.

Изисквания към съдържанието на офертата:

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към обявата образци.
Офертата задължително съдържа следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на
офертата /подписан от участника/.
2. Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения за
участника по Образец № 1.
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3. Документи за доказване на съответствието на предлагания автомобил, съгласно
Техническата спецификация по съответната обособена позиция - представят се
брошури, каталози, сертификати и др.
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 2.

5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3.

6. Срок на валидност на офертата - представя се декларация.
7. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
8. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато
офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ
участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен
и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата и да представлява участника в поръчката.
9. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.
11. Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. При подписване на декларацията следва да бъдат спазени
изискванията на чл. 97, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се поставят.

Икономическо и финансово състояние: не се поставят.

Технически и професионални способности: не се поставят.

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)
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Име: [……]                                           Тежест: [   ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17.08.2016 г. Час: (чч:мм) 17.00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 15.11.2016 г.                     Час: (чч:мм) 00:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 18.07.2016г. от 10.00 часа

Място на отваряне на офертите: в зала 202 в административната сграда на Община
Севлиево с адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1.
Право да присъстват при отварянето на офертите имат представителите 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

1 Офертите се подават в непрозрачна запечатана опаковка.
2 При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия.
3 До изтичане на крайния срок за получаване на офертите, всеки участник може да
оттегли, измени или допълни офертата си.
4 Оферти, чиято цялост са нарушени или са подадени след изтичане на крайния срок за
подаване не се приемат и незабавно се връщат на вносителя.
5 При подготовка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, всеки
участник, следва да се придържа стриктно към образеца, част от настоящата
документация.
6 При подготовка на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката, всеки участник
следва да се придържа стриктно към образеца част от настоящата документация.
7 Оферти, които не отговарят на предварително обявените условия или не са подготвени
съгласно указанията на Възложителя не се разглеждат и се отстраняват от участие.

В случай, че участниците имат нужда от разяснения по условията на
обществената поръчка, съдържащи се в обявата и/ или в приложенията към нея, те могат
да отправят писмено своите питания на адреса, посочен в обявата до 3 дни преди
крайния срок за подаване на оферти. Възложителят най-късно на следващия работен ден
публикува в досието на процедурата, в профила на купувача писмени разяснения по
условията на обществената поръчка.

Срок на доставката - 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата на
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подписване на договора.
Плащането се извършва по банков път по сметка на изпълнителя в срок до 30

(тридесет) дни след представяне на фактура - за юридическо лице или сключен договор
за покупко - продажба за физическо лице.

2.5. Участниците за изпълнение на обявената поръчка следва да кандидатстват по
обособена позиция за целия обем от същата. Не се допуска вариантност на офертите.

Място за подаване на офертите: Офертите се подават в деловодството на Община Севлиево, в
гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, в Център за информация и услуги на гражданите или по пощата
на адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1. Всяка оферта се представя в запечатана непрозрачна
опаковка, от участник, или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

Цялата документация за поръчката се намира на сайта на Община Севлиево – Профил на
купувача - Обществени поръчки – www.sevlievo.bg -
http://www.sevlievo.bg/bg/article/2240/obqva-chl-20-al-3-dostavka-dva-broq-avtomobili.html

Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на публичното
заседание на комисията. На публичното заседание могат да присъстват представители на
участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на
лицата и кого представляват. По време на публичното заседание, комисията  извършва следните
действия съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП:
1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване съгласно регистрацията им  в
деловодната система на Община Севлиево;
2. Обявява пред присъстващите предлаганите цени  на всички участници.
С изпълнението на тези действия приключва публичната част на заседанието на комисията.
Комисията продължава работата си в закрито заседание. Разглежда офертите по реда на тяхното
постъпване и проверява съответствието им с изискванията на Възложителя, посочени в Обявата
за събиране на оферти и в техническата спецификация, неразделна част от обявата.
Офертите, за които комисията е констатирала , че отговарят на всички изисквания на
възложителя, подлежат на оценяване по обявения в Обявата критерий . Въз основа  на
резултатите от оценяването на офертите , комисията предлага класиране на участниците.
Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на
участниците. Протоколът се представя на Кмета на Община Севлиево за утвърждаване.
Утвърденият от Кмета протокол се изпраща в един и същ ден на участниците и се публикува в
профила на купувача.

Дата на настоящата обява
Дата: 10.08.2016 г.

Възложител
Трите имена: Д-р Иван Тодоров Иванов
Длъжност: Кмет на Община Севлиево
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