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:
Възложител: Българска Агенция за Инвестиции
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1915
Адрес: гр. София, ул. „Врабча” 23
Лице за контакт: Даниела Кунева
Телефон: 029855559
E-mail: d.kuneva@investbg.government.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: 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: Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Българска агенция за
инвестиции”
Кратко описание: Българска Агенция за Инвестиции ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20,
ал.3, т.2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за
прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов
лек автомобил за нуждите на Българска агенция за инвестиции”.
Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническите спецификации,
неразделна част от настоящата обява.
Срок за изпълнение:
Срокът за изпълнение е по предложение на участниците, като същите в своето Предложение за
изпълнение на поръчката следва да предложат срок за доставка на нов лек автомобил в календарни дни,
както и гаранционен срок в месеци.
Срокът за доставка подлежи на оценка, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка и не
може да бъде по-дълъг 30 (тридесет) календарни дни.
Гаранционният срок подлежи на оценка, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка и не
може да бъде по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца.
Място на извършване: Административната сграда на Българска агенция за инвестиции в гр. София,
ул.“Врабча“ № 23;
1

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 900,00 лв. (шестдесет и девет хиляди и
деветстотин лева), която се явява и максимален финансов ресурс, който Възложителят може да осигури.
Предвижда се финансирането на обществената поръчка да бъде осигурено от Министерството на
Икономиката.
Важно: Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В съответствие с чл.
114 от ЗОП изпълнението на поръчката ще се счита за възложено под отлагателното условие след
осигурено финансиране. В случай, че не бъде осигурено финансиране дейностите предмет на
обществената поръчка няма да се изпълняват. В такъв случай никоя от страните не дължи обезщетение
за вреди или пропуснати ползи на другата страна.
Стойността на поръчката се определя в лева и се предлага от участника в ценовата му оферта.
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания
вид и обхват в техническото задание. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната
стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Предложените цени трябва да бъдат в лева без ДДС, закръглени до втория знак след десетичната
запетая. Същите следва да включват всички разходи на Изпълнителя, свързани с качествено и срочно
изпълнение на предмета на договора.
Обособени позиции (когато е приложимо): 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):
в т.ч.:
1. Общи изисквания: Участник в настоящата обява 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 на 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 настоящата обява 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
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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;
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. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя
в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата поръчка.
2. Изисквания за личното състояние: Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на
които е основание за отстраняване на участниците.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от
следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за обществените поръчки,
а именно:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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, чл. 321а и
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на
тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета страна;
2.3. 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 кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по
акт, който не е влязъл в сила;
Горното обстоятелство не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни
държавни или обществени интереси; размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година.
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. 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;
2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите
следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка.
Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от
ЗОП се прилагат за лицата, които представляват участника, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал 1 и 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 244, ал. 1 от Търговския
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закон,
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – за лицето, което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България.
9. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която
са установени;
Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да
го представлява.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.
Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП
1. При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП със собственоръчно подписани декларации. Декларацията за липсата
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват
участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Декларациите се представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. Преди сключване на договора за обществената поръчка възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията
за отстраняване от обявата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител е
длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 3 от
ЗОП:
3.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
3.2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните
документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя
декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната
държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление,
направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът
до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП и преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези
мерки се описват.
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;
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2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
3. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Възложителят не поставя изисквания относно правоспособност за упражняване на професионална
дейност.
4. Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на
участниците.
5. Технически и професионални способности:
5.1 Участникът през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е
изпълнил минимум една доставка с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената
поръчка. Под "доставка сходна с предмета на поръчката" следва да се разбира доставка на едно
фабрично ново моторно превозно средство.
Доказване: Участникът следва да представи Списък на изпълнените доставки, идентични или
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години
считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената доставка – Образец № 5;
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните
изисквания за технически и професионални способности по т. 5. 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 по т. 5. съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат 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 способности и професионалната компетентност. По отношение на
критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета
на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на
изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
този капацитет.
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 третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от
процедурата.
6. Специфични основания за изключване:
На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за
изключване:
6.1. Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен
ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.
6.2. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници
в конкретна процедура. 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.
6.5. При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преди сключване на договора за обществената поръчка възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията
за отстраняване от участие в настоящата поръчка, както и съответствието с поставените критерии за
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните
документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя
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декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната
държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление,
направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът
до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
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:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели:
П1 – Предлагана цена – Тежест 40%
П2 – Срок за доставка – Тежест 30%
П3 – Гаранционен срок - Тежест 30%
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник e:
КО = П1 х 40 + П2 х 30 + П3 х 30
Показател – П
Максимално възможен бр.
точки
(наименование)
1. Предлагана цена – П1
100
2. Срок за доставка (в календарни дни) – П2

100

3. Гаранционен срок (в месеци) – П3

100

1. Показател „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ” – П1
До оценка по показател Предлагана цена (П1) се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска обща цена за
изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.
П1 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)
Където Цi е предложената цена за изпълнение на поръчкта в лева без ДДС, съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
Където Цmin е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчкта в лева без ДДС,
съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване.
Оценките по показателя Предлагана цена (П1) се представят в числово изражение с точност до
втория знак след десетичната запетая.
2. Показател „Срок за доставка ” – П2
До оценка по показател Срок за доставка (П2) се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – кратък срок за
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доставка в календарни дни, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.
П2 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)
Където Сi е предложеният срок за доставка, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката
на съответния участник.
Където Сmin е най-краткият предложен срок за доставка, съгласно Предложенията за изпълнение
на поръчката на всички участници, допуснати до оценяване.
Оценките по показателя Срок за доставка се представят в числово изражение.
3. Показател „Гаранционен срок ” – П3
До оценка по показател Гаранционен срок (П3) се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – дълъг гаранционен
срок в месеци, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.
П3 = (Gmin /Gi) х 100 = .......... (брой точки)
Където Gi е предложеният гаранционен срок, съгласно Предложението за изпълнение на
поръчката на съответния участник.
Където Gmin е най-дългият предложен гаранционен срок, съгласно Предложенията за изпълнение
на поръчката на всички участници, допуснати до оценяване.
На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка
по формулата: КО = П1 х 40 + П2 х 30 + П3 х 30
При открито несъответствие в Ценовото предложение и Предложението за изпълнение на
поръчката на участник между изписаното с думи и изписаното с цифри, се взима предвид изписаното с
думи.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта
„Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100
точки.
На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показателя извън посочения по т. 1, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест.
В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, комисията
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Срок за получаване на офертите:
Дата: 11.12.2018 г.
Час: 17:30
Срок на валидност на офертите:
Дата: 11.05.2019 г.
Час: 17:30
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 12.12.2018 г.
Час: 10:30
Място на отваряне на офертите: гр. София, ул.”Врабча” 23, ет. 2 – Българска агенция за инвестиции.
Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три
оферти, Възложителят ще удължи първоначалния срок, като информация за удължаване на срока
ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта на Българска агенция за инвестиции, раздел
„Профил на купувача“, в електронното досие на поръчката.
Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
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европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Източник на финансиране:
Обществената поръчката се финансира с бюджетни средства на Българска Агенция за Инвестиции.
Плащанията ще се извършват по банков път по сметка на Изпълнителя, след одобрение от Възложителя
и при спазване на всички изисквания и условия на Договора за обществена поръчка.
Начин на плащане: Авансово плащане в размер на 100 % (сто процента) от общата стойност на
договора с ДДС. Авансовото плащане се извършва в деня, следващ деня на сключване на договора за
обществена поръчка. Сумата се превежда на Изпълнителя след представяне на надлежно оформена
фактура.
Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е до 12.05.2019 г., включително, съгласно настоящата обява.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на
офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта
с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на
Възложителя.
Гаранции:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без включен
ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова
гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се предостави от името на изпълнителя за
сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато
избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може
да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на
застраховката.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за
изпълнение.
При представяне на гаранция за изпълнение - паричната сума, то тя трябва да бъде внесена по
следната сметка: Българска агенция за инвестиции - БНБ – ЦУ, IBAN: BG45BNBG96613100100901,
BIC: BNBG9661.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава същата
трябва да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след срока на договора, и да бъде
безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, същият следва да
предаде на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на
Възложителя, в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и която трябва
да отговаря на следните изисквания:
- да обезпечава изпълнението на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез
покритие на отговорността на изпълнителя;
- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след
прекратяване на същия.
Подаване на оферти
Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се представя на български
език. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от
Възложителя. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение.
Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална
заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат /ако
има такъв/, всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език или в
превод на български език, ако в предложението са включени документи, референции или сертификати
на чужд език, същите трябва да са придружени от официален превод на български език.
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Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата обява и да бъде оформена
по приложените към обявата образци. Условията в образците към обявата са задължителни за
участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
Офертите 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 на
Българска агенция за инестиции – гр. София, ул. „Врабча” 23, ет. 2;
Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на
поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.
Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи:
1. Опис на представените в офертата документи, подписан от участника (по образец на
участника);
2. Представяне на Участника – Образец № 1
3. Копие на договора за обединение, при участник обединение, (или друг документ, от който да
е видно правното основание за създаване на 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. Когато в договора не е
определен партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, участникът представя
и документ, подписан от членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението
партньор.
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, в това
число:
- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 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;
- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, относно видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители – Образец № 2
6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 3
7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 4;
8. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка,
изпълнено през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка – Образец № 5;
ВАЖНО: Възложителят приема еквивалентни документи, издадени от органи, установени в
други държави членки.
9. Декларация за съгласие с клаузите на приложеният проект на договор – Образец № 6;
10. Декларация за срока на валидност на офертите - Образец № 7;
11. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 8;
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен Образец № 8 и
следните приложения към него:
1. Заверено копие на сертификат, договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг
документ, доказващ, че участникът е производител или официален вносител/представител на
производителя, чиито автомобил предлага.
2. Каталози и/или брошури (в превод на български език) и/или техническо досие на
автомобила (в превод на български език), от които да се установи съответствието на оферирания
модел на автомобил с всички заложени в техническата спецификация изисквания на
Възложителя.
В случай че, участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка,
Предложението за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора.
Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от
приложенията към него или представеното от него предложение за изпълнение или приложенията към
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него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от горните
приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата
спецификация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това
предварително обявено условие.
12. Ценово предложение - Образец № 9 – оригинал, като крайното ценово предложение да не
бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъде
посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС.
Ценовото предложение трябва да съответства на предложението за изпълнение на поръчката по
отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията
на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в
ценовото предложение.
При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима предвид изписаната с думи.
13. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец № 10;
14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – Образец № 11;
15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 12;
16. 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, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици – Образец № 13;
Дата на настоящата обява
Дата: 04.12.2018 г.

Възложител
Трите имена: Стамен Стаменов Янев
Длъжност: Изпълнителен директор
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