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: [ 181/2019 ]

Възложител: [Електроразпределение Север АД]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [00609]
Адрес: [гр.Варна, бул. Владислав Варненчик №258]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Борислав Борисов]
Телефон: [052 577631]
E-mail: [BorislavNikolaev.Borisov@energo-pro.bg]
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] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Доставка на брава, мебелен тип за нуждите на Електроразпределение
Север АД]
Кратко описание: [Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на нова,
неупотребявана брава едностранна с резе/планка, мебелен тип за нуждите на
Електроразпределение Север АД.
Количество:
1. Брава едностранна с резе/планка – 6000 броя;
2. Ключ – 500 броя;
Забележка: В посочените количества може да настъпи промяна съобразно нуждите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.]
Място на извършване: [Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на Възложителя в
градовете Варна, Шумен, Разград и Горна Оряховица.]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 69 990,00 лева, без ДДС ]
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
Право на участие в обществената поръчка имат всички български и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или
услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. В случай, че
участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. Клон на
чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената поръчка, ако може
самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на
държавата, в която е установен. За доказване на съответствие с изискванията технически
способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че
при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. В случай, че участникът е
обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то той следва да
представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във
връзка с конкретната обществена поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Участниците в обединението следва да определят партньор, който да представлява обединението
за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е
предвидена съгласно приложимото законодателство.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.
Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но в тези случаи те посочват в
офертата за участие подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. В този
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела
от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от
обществената поръчка. Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.Лице, което е
дало съгласие да бъде подизпълнител на участник, не може да представя самостоятелно
заявление.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
Изисквания за отстраняване, свързани с националното законодателство:
1. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3,
т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици, освен ако кандидатът не попада в изключенията по чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
2. Изисквания съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП
Участникът да не е свързано лице по смисъла на § 2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП
с друг участник в настоящата обществена поръчка.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка.
Други основания за отстраняване от участие:
Съгласно чл.107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят отстранява от
поръчката:
1. участник, който не отговаря на поставените критерий за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение 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;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица;
5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за
форма, начин и срок.
Лично състояние на участниците:
Изисквания по чл. 54, ал. 1, т.1-6 и 7 от ЗОП:
1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда 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. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.
1, в друга държава членка или трета страна;
3. Участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка ако:
3.1. 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 с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3.2. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
3.3. 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;
3.4. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е установено с влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3,
чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда, чл.13, ал.1 от Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
3.5. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
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Участниците следва да представят следните документи към Офертата:
1) Декларация по 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 3
– оригинал.
2) Декларация по 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец 2
– оригинал.
3) Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици- Образец 4 – оригинал.
4) Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП - Образец 6 – оригинал.
5) Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за участието на подизпълнители, ако се предвиждат такива Образец 5 – оригинал.
6) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (в случай, че е приложимо):
7) Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на участник обединение, което не е юридическо лице.
8) Техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 7 в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя придружено от:
1. Технически данни и характеристики на предлаганите изделия;
2. Конструктивни и монтажни чертежи с габаритни размери;
3. Декларация за съответствие на изделията с техническата спецификация и стандартите,
на които отговарят;
4. Сертификат за произход, съответствие и качество на вложените материали;
5. Инструкция за транспорт, монтаж, експлоатация и съхранение;
6. Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието.
7. Каталог на предлаганите изделия;
8. Мостра – един брой мострен образец на брава и ключ.
б) в случаите когато участникът не е производител на стоката, той трябва да представи документ
от производителя за официално представителство на участника , включващ описание на
съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие.
9) Ценово предложение – Образец 8 – оригинал.
10) Опис на представените документи.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя
изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност от Участниците.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за
икономическо и финансово състояние на Участниците.
Технически и професионални способности: Технически изисквания, както и документи, с които
те се доказват:
Възложителят не поставя технически изисквания към Участниците.
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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
[x] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Тежест: []
Име: Тежест: []
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.09.2019г.

Час: (чч:мм) 18.00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.12.2019г.

Час: (чч:мм) 18.00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.09.2019

Час: (чч:мм) 10.00

Място на отваряне на офертите: гр.Варна, бул. Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс,
кула-Г, зала 1205

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):
Обществената поръчка се провежда на два етапа:
І етап: Подаване на оферти и провеждане на предварителен подбор.
и
ІІ етап: Провеждане на договаряне с участниците.
В случай на неприсъствие в указания час на представляващия участник (или надлежно
упълномощен представител), договарянето с този участник не се провежда и същият ще бъде
отстранен от участие в обществената поръчка.
Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на
договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по посочена сметка на
Възложителя или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция
или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя. Изискванията към банковата гаранция и застраховката са посочени в указанията
на обществената поръчка.
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** Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към
услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg
Национален осигурителен институт (НОИ)
Контактен център: 0700 14 802
Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64
Интернет адрес: www.noi.bg
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17
ч.;
Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 09.09.2019г

Възложител
Трите имена: Николай Йорданов Николов /
Длъжност:
Член на УС
/

Румен Георгиев Лалев
Член на УС
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