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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00057

Поделение: община

Изходящ номер: 3286 от дата 17/06/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
община Твърдица

Адрес
пл. Свобода № 1

Град Пощенски код Страна
твърдица 8890 Р България

Място/места за контакт Телефон
община Твърдицао 0454 42311

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
АтанаС Христов Атанасов

E-mail Факс
oba_tv@abv.bg 0454 44049

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.tvarditsa.org

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10731

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Доставка на  употребяван комбиниран багер за нуждите на община 
Твърдица”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 43210000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност

(в цифри): 46000   Валута: BGN

Място на извършване

община Твърдица код NUTS:  

BG342

Изисквания за изпълнение на поръчката
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
1. Условия за участие и изисквания към кандидатите.
1.1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 
може да участва всяко физическо или юридическо лице, което 
представи документите по точка 3 от настоящия раздел ІІ, когато 
те удостоверяват съответствие с настоящите изисквания.
1.2. За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП при подписване на договора.
1.3. Участниците да предложат на Възложителя употребяван 
комбиниран багер, съответстващ на изискванията на Възложителя, 
които са определени от него в техническата спецификация 
(Приложение № 5 към документацията). 
2. Необходими документи при сключване на договора.
При подписване на договора и на основание чл. 101е, ал. 2 от ЗОП 
участникът определен за изпълнител следва да представи в 
оригинал:
2.1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелства по чл. 47,  ал. 1, т. 1- 4 и на 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 
2, 4 и 5.
2.2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 
от ЗОП, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, 
съобразявайки разпоредбата на чл. 47, ал. 9 от ЗОП.
3. Документи, представяни от участниците към офертата.
Участниците в процедурата могат да участват само с една оферта, 
която съдържа следните документи:
3.1. Копие от документ за регистрация или единен 
идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец или копие от документ за самоличност, когато участникът 
е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят 
съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или 
административен орган в държавата, в която са установени.
3.2. Оферта с техническо предложение, изготвена съгласно образец 
№ 1 (Приложение № 1), съдържаща задължително техническа 
спецификация на предлагания от съответния участник комбиниран 
багер, даваща възможност на Възложителя да прецени 
съответствието му с изискването по т. 1. 3. от настоящия раздел. 
Възложителят допуска прилагане към офертата по образец на 
рекламни брошури/каталози, съдържащи и допълнителни информация и 
спецификации на предложенията на участниците.
3.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, представено 
в съответствие с образец № 2 (Приложение № 2).
3.4. Попълнен образец № 3 на административна справка –
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Приложение № 3.
3.5. Проект на договор, предложен от Възложителя.
3.6. Нотариално заверено пълномощно на представителя на 
участника в процедурата, ако същият не е законен представител.
3.7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 
3.8. Декларация за  отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, 
ал.1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
3.9. Декларация за  запознаване с условията на поръчката.
3.10. Декларация за  приемане на условията в проекта в договора.

Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на 
офертите с повече от три месеца. Копията от всички документи, за 
които не се изисква изрична нотариална заверка се представят 
заверени с вярно с оригинала от участника.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, документите се 
представят в официален превод на български език.
Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, 
посочен в настоящата документация. В случай, че документите не 
отговарят на изискванията на Възложителя, участникът ще бъде 
отстранен от участие.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
ПОКАЗАТЕЛОтносително теглоПОКАЗАТЕЛОбозначение на точките, които 
носи показателя
Показател 1 (П1): Предложена цена /в лв. без ДДС/55 % (0,55)100
Т1
Показател 2 (П2): Срок за доставка /в дни/15 % (0,15)100Т2
Показател 3 (ПЗ): Гаранционен срок на багера /в години/20 % 
(0,20)100ТЗ
Показател 4 (П4): Отработени мото часове 10 % (0,10)100Т4

Срок за получаване на офертите

Дата: 26/06/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне 
на подадените по настоящата публична покана оферти на 29.06.2015 
г. от 10.00 ч. в сградата на Община Твърдица - гр. Твърдица, пл. 
"Свобода" №1. На това публично заседание могат да присъстват 
участниците в публичната покана или техни упълномощени 
представили, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и на други лица при спазване на установения режим 
за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат 
да бъдат намерени на сайта на Община Твърдица в раздел профил на 
купувача: .........................................
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 26/06/2015 дд/мм/гггг
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