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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: 1/12.06.2020 г. 

  

 Възложител: [Община Вършец] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00850] 

Адрес: [гр.Вършец, бул.“България“ № 10] 

Лице за контакт [Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС] 

Телефон: [09527/22-22] 

E-mail: admin_varshetz@mail.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 употребявани моторни превозни средства и 

специализирана техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“, 

Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“, Обособена позиция № 3 „Камион с 

опесъчител“, Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“. 

  

Кратко описание: „Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирана 

техника за нуждите на община Вършец“, разделена на четири самостоятелно обособени позиции, 

както следва:  

Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“; 

Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“; 

Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчител“; 

Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“; 

  

Място на извършване: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, гараж да сектор 

„Чистата“ на община Вършец с адрес: гр.Вършец, вестност „Арчините“ /на изхода на града в 

посока гр.Белковица/. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 49 100 лв. /четиридесет и девет 

хиляди и сто лева без ДДС/ по обособени позиции, както следва: 

          Обособена позиция № 1 „Трактор със самосвално ремарке“ – 10 000 лв. без ДДС 

           Обособена позиция № 2 „Самоходна метачна машина“ – 20 800 лв. без ДДС 

          Обособена позиция № 3 „Камион с опесъчител“ - 10 000 лв. без ДДС 

          Обособена позиция № 4 „Високопроходим автомобил“ – 8 300 лв., без ДДС 

  

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

 Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: „Трактор със самосвално ремарке“  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 10 000 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 2 

 

Наименование: 2. „Самоходна метачна машина“  

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 20 800 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 2 

 

Наименование: 3. „Камион с опесъчител“ 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 10 000 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 4 

 
Наименование: 4. „Високопроходим автомобил“ 

 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 8 300 лв. без ДДС 
 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [Няма] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Няма] 

  

Икономическо и финансово състояние: [Няма] 

  

 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (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 

  

[] 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) [26.06.2020 г.]                     Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [26.07.2020 г.]                     Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [29.06.2020 г.]                     Час: (чч:мм) [11.00 ч.] 

  

Място на отваряне на офертите: [Подадените оферти ще бъдат отворени и разгледани на 

29.06.2020  г. от 11.00 ч., в сградата на община Вършец с адрес: гр.Вършец, бул."България" No 

10, ет.4, заседателна зала от комисия определена с заповед на Кмета на община Вършец. При 

отваряне на офертите могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване.] 

  

 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: Обява за събиране на оферти № 1/2020 г. 
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Друга информация (когато е приложимо):  

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

указанията към обявата; 

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и Техническите спецификации; 

3. Отговорността за правилното разучаване на указанията за участие се носи 

единствено от участниците; 

4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тези указания, при спазване на разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП; 

5. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта; 

6. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти на офертите; 

7. При подаване на офертите си участниците могат да посочат информация от 

офертата, която има конфиденциален характер във връзка с наличието на търговска тайна. 

При позоваване на конфиденциалност, възложителя няма право да разкрива информацията, 

предоставена му от участника. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност 

по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

8. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях 

са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. Ако офертата не е представена по приложените образци, 

Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с 

изискванията за участие. 

9. Участниците следва да представят оферта за цялостно изпълнение на поръчката. 

10. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в 

обществената поръчка, са за сметка на участниците. 

11. Офертата, включително всички придружаващи я документи и данни се 

подписват само от законните представители на участника, съгласно съдебната му 

регистрация или от изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя 

пълномощно - оригинал или копие заверено с гриф „Вярно с оригинала”. 

12. Всички документи следва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на 

офертата не повече от 3 месеца или да са в срока на тяхната валидност. 

13. Всички документи трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и 

свеж печат на участника (ако са копия), освен документите, за които са посочени конкретни 

изисквания за вида и заверката им. В случаите, в които участника е обединение, което не 

разполага със собствен печат, върху документите може да бъде положен печат на един от 

участниците в обединението; 

14. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български 

език. Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва 

да са придружени от легализиран превод на български; 

15. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, съгласно 

удостоверението за актуално състояние или упълномощено от него лице. 

16. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковка се 

изписва следният текст: 

 

ДО  
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
ГР.ВЪРШЕЦ 3540 
БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“ № 10 
ДЕЛОВОДСТВО                                

О Ф Е Р Т А 
 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ МОТОРНИ 
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ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“, 
РАЗДЕЛЕНА НА ЧЕТИРИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОП № 1 

„ТРАКТОР СЪС САМОСВАЛНО РЕМАРКЕ“, ОП № 2 „САМОХОДНА МЕТАЧНА МАШИНА“, ОП № 3 
„КАМИОН С ОПЕСЪЧИЕЛ“ И ОП № 4 „ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ“. 

 
/име на участника (ако участникът е обединение се посочват и членовете на обединението)/ 
/адрес за кореспонденция/ 
/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

За участие в поръчката заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и 

информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за 

подбор. Офертата включва: 

          1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в опаковката, подписан от 

участника (Образец № 1); 

          2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният 

представител на участника. В случай, че упълномощеното лице подписва Техническото и/или 

Ценовото предложение, пълномощното трябва да е изрично, с нотариална заверка на 

подписите. Пълномощното следва да се представи в оригинал или копие, заверено с гриф 

"Вярно с оригинала". 

          3. Представяне на участника, което включва: адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на обществената поръчка (Образец № 2); 

          4. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 

лице, следва да се представи – копие на документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата 

обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка; уговаряне на солидарна отговорност, 

когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

         5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП (Образец № 3); 

         6.Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3- 6 

от ЗОП (Образец № 4); 

         7. Декларация за участие на подизпълнители (Образец № 5); 

Декларация за съгласие за участие на подизпълнител (Образец № 6) - (ако е приложимо); 

         8.Техническо предложение (Образец № 7); 

         9. Ценово предложение (Образец № 8). 
 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

Срокът за подаване на оферти е описан в обявата за настоящата обществена поръчака 

публикуван в РОП на АОП и в Профила на купувача в сайта на община Вършец 

Възложителят удължава срока с най-малко 3 /три/ дни, когато в първоначално определения 

срок са получени по-малко от 3 /три/ оферти.  

След изтичане на този срок възложителят разглежда и оценява получените оферти 
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независимо от техния брой.  

Документите, 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 в деловодството на Общинска администрация – Вършец с 

адрес гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10.  

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката. 

За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

1. подател на офертата или заявлението за участие; 

2. номер, дата и час на получаване; 

       3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

При получаване на офертата върху опаковката 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. 

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 в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка. 

Получените офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка на 

офертите, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

 
 
Дата на настоящата обява 

Дата: 12.06.2020 г. 

 

 Възложител 
Трите имена:  инж. Иван Михайлов Лазаров  -------------П----------- 

                                                                              (Подпис и печат) 

Длъжност: Кмет на община Вършец 

 

        *Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 


