
  1 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
2140 Ботевград, пл.”Освобождение” 13, тел:(0723) 66608, факс:(0723) 66635, 

 e-mail: op@botevgrad.org; obshtina@botevgrad.org 

 

 

 

 

      ОДОБРЯВАМ: (п) 

      БОРИС БОРИСОВ 

                                 Зам.-кмет на Община Ботевград, 

                                        упълн. със Заповед №ОА-1/03.01.2017г. 

                            на кмета на Община Ботевград 

                                           

 

 

 

 

 
 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И 

ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА” С ПРЕДМЕТ:  

 

 

 

“ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТ 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 

„ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТ 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА 

ЗАКРИЛА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Ботевград 

2017 г. 

mailto:op@botevgrad.org
mailto:obshtina@botevgrad.org


  2 

I.ОБЯВА № С-14/29.09.2017 г. 

 

II.УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ПО 

РЕДА НА ЧЛ. 186 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ: 

ДОСТАВКА  

 

Обща информация: Настоящата обществена поръчка се финансира по проект „Закупуване 

и монтаж на кухненско оборудване за дейност Домашен социален патронаж“ от Фонд 

„Социална закрила“ и Община Ботевград в рамките на сключен договор за съвместна 

дейност № РД04-118/21.07.2017 г. 

 

Възложител на настоящата обществената поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и 

шеста от ЗОП е Община Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград, пл. 

”Освобождение” № 13, тел. 0723/66608, факс: 0723/66635, e-mail: op@botevgrad.org; интернет 

адрес: http://www.botevgrad.bg 

 

Предмет на обществената поръчка e: “Доставка и монтаж на кухненско оборудване за 

дейност Домашен социален патронаж“ по проект на община Ботевград за „Закупуване и 

монтаж на кухненско оборудване за дейност Домашен социален патронаж“, финансиран 

от Фонд „Социална закрила“  

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП.   

 

 Срок на доставка: съгласно офертата, представена от участника/ците, но не по-късно от 

15.11.2017 г. 

 

Прогнозна стойност: : Максималната прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

е в размер на 30 833 лв. (тридесет хиляди осемстотин тридесет и три лева) без вкл. ДДС 

или 36 999,60 лв. с вкл. ДДС (тридесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и девет 

лева и шестдесет стотинки).  

 

!!! При несъответствие между предложената обща цена с или без ДДС, изписана с 

цифри, и предложената обща цена с или без ДДС, изписана с думи, валидна ще бъде 

общата цена, изписана с думи. 

 

Възможност за предоставяне на варианти в офертите. Не се предвижда възможност за 

предоставяне на варианти в офертите на участниците. 

 

 

Разяснения по документацията – Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя 

разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения следва да бъдат 

отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 3 дни преди изтичане на  срока за 

получаване на оферти. Възложителят най-късно на следващия работен ден публикува 

разясненията на официалния интернет адрес на Община Ботевград www.botevgrad.bg, в 

раздел „Профила на купувача“ на следния линк:  

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/c-14-29092017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-

dostavka-i-montazh-na-kuhnensko-oborudvane-za-deynost-domashen-sotsialen-patronazh-po-

proekt-na-obshtina-botevgrad-za-zakupuvane-i-montazh-na-kuhnensko-oborudvane-za-deynost-

domashen-sotsialen-patr-133  

В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

 

Предоставяне на документацията за обществената поръчка  

mailto:op@botevgrad.org
http://www.botevgrad.bg/
http://www.botevgrad.bg/
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Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по 

настоящата поръчка в профила на купувача. 

 

 Кореспонденция 

Обменът на информация свързана с настоящата поръчка между Възложителя и участниците 

се осъществява в писмен вид, на български език, включително чрез електронни средства за 

комуникация.  

Срокът на валидност на офертите е съгласно Обявата за обществена поръчка.  

Източник на финансиране – финансирането се осъществява от Фонд „Социална закрила“ в 

размер на 26 972,70 лв. с ДДС, представляващо 72,9 % от общата стойност и съфинансиране 

от Община Ботевград в размер на 10 026,90 лв. с ДДС, представляващо 27,1 % от общата 

стойност.  

Начин на плащане: възнаграждението на изпълнителя ще се изплати след извършване на 

доставката и монтажа на кухненското оборудване при следните условия: 

- средствата за финансиране, осигурени от Фонд „Социална закрила“, ще се преведат 

на изпълнителя след съставяне на приемо – предавателен протокол за доставката и монтажа 

на оборудването съгласно представената техническа спецификация, подписан от 

представители на изпълнителя, представители на бенефициента – община Ботевград и 

инвеститора - Фонд „Социална закрила“, и фактура за изпълнените дейности с получател 

Фонд „Социална закрила“, съставени и изготвени по надлежния ред. Разплащането ще става 

в срок от 20 работни дни, считано от датата на получаване на издадената от изпълнителя 

фактура. 

- средствата за финансиране от бюджета на община Ботевград ще се преведат на 

изпълнителя след съставяне на приемо – предавателен протокол за доставката и монтажа на 

оборудването съгласно представената техническа спецификация, подписан от представители 

на изпълнителя, представители на бенефициента – община Ботевград и инвеститора - Фонд 

„Социална закрила“, и фактура за изпълнените дейности с получател община Ботевград, 

съставени и изготвени по надлежния ред. Разплащането ще става в срок от 20 работни дни, 

считано от датата на получаване на издадената от изпълнителя фактура. 

 

ІII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Доставяното кухненско оборудване за дейност „Домашен социален патронаж“ по проект на 

община Ботевград, финансиран от Фонд „Социална закрила“ следва да отговаря на 

описаните тук технически и функционални изисквания: 

 

№ Оборудване Технически и функционални  характеристики Количест

во 

/брой/ 

  МИЯЛНО 

1 Работна маса  

с 2 мивки (една 50х40 см и една 40х40 см), отвор 

за отпадъци, в ляво стояща батерия. Изработена от 

неръждаема стомана. Размери: 200х65х86 см 

1 

2 Входяща маса 

към миялна машина, с борд. Изработена от 

неръждаема стомана. Размери: 80х75х86 см 
1 

3 
Миялна машина за 

съдове 

изцяло изработена от неръждаема стомана. Размер 

на кошницата: 50х50 см; Цикъл на миене:120 

секунди; Светъл отвор: 35 см; 30 кошници на час; 

1 
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540 чинии на час; Размери: 60х60х85 см; 

Мощност: 3,5 W/400V 

4 
Изходяща маса с рафт и 

борд 

Изработена от неръждаема стомана. Размери: 

100х75х86 см 
1 

5 Стелаж хром на 4 нива Размери: 90х45х180 см 1 

  ИЗДАВАНЕ 

1 

Работна маса  

с мивка 40х40см, дясна стояща батерия, с рафт. 

Изработена от неръждаема стомана. Размери: 

160х70х85см 

1 

2 
Работна маса с борд  

Изработена от неръждаема стомана. Размери: 

100х70х85см 
1 

3 
Хладилна маса 

среднотемпературна  

Изработена от неръждаема стомана. Две врати. 

Обем: 300 литра; Температурен диапазон: 0/+5 С 

Размери: 150х70х85см; Мощност: 350W 

1 

4 Работна маса  
с 2 рафта, изработена от неръждаема стомана; 

Размери: 120х50х85см 
1 

5 
Топла витрина-бенмари 

в линия за 4 съда GN1/1 

Модул затворен с плъзгащи врати и двустранен 

повдигащ се тръбен път, на колела;  Изработена от 

неръждаема стомана; Размери: 145х124х81см; 

Мощност: 1,5kW/220V 

1 

6 
Хладилно бенмари с 2 

врати за 3 съда GN 1/1 

Температурен диапазон: +2+10С; Изработено от 

неръждаема стомана; Динамично охлаждане; 

Размери: 120х70х85см; Мощност: 300kW/220V 

1 

7 Супник  

10 литра, с термостат;  Изработен от неръждаема 

стомана; Размери: 33х33х75см; Мощност: 

0,4kW/220V 

2 

  ТОПЛА КУХНЯ 

1 Работна маса 
с 1 мивка 60х50 см; Изработена от неръждаема 

стомана. Размери: 800х70х85см 
1 

2 
Хладилна маса       

среднотемпературна  

Изработена от неръждаема стомана. Две врати. 

Обем: 300 литра; Температурен диапазон: 0/+5 С 

Размери: 150х70х85см; Мощност: 350W 

1 

3 Конвектомат 

Електрически, механичен; Снабден с таймер, 

терморегулатор и автоматично управление; 

Странично отваряне на вратата; Механичен 

таймер: 0-120 мин.; Вместимост: 7 тави по GN1/1; 

Разстояние между водачите 67 мм; Температура: 

285С; Размери: 92х84х86,5 см; Мощност: 

10,8kW/400V 

1 

4 
База за конвектомат 

G07M  

Изработена от неръждаема стомана. Размери: 

92х70х85см 
1 

5 Работна маса с рафт 
Изработена от неръждаема стомана. Размери: 

100х50х85 см 
1 

6 Стелаж  
за 15 тави GN 1/1; Изработен от неръждаема 

стомана 
1 
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7 Котлон 4-ка 

електрически, настолен линия 70; Изработена от 

неръждаема стомана; 4 терморегулатора; Размер 

на плочите: Ф22 см; Размери: 80х70х29см; 

Мощност: 4х2,6kW/380V 

1 

8 Фритюрник  

електрически, двоен; Две вани по 8 литра; Кранове 

за отточване на мазнините; Изцяло изработен от 

неръждаема стомана; Два терморегулатора; 

Мощност: 2х7500W/380V; Размери: 60х60х27 см 

1 

9 
База с рафт за позиции 

№7 и №8 

Изработена от неръждаема стомана; Размери: 

140х70х60см 
1 

10 Електрическа скара 

гладко-оребрена настолна линия 70; Изработена от 

неръждаема стомана; Отделение за събиране на 

мазнините; Два терморегулатора; 1/2 гладка-1/2 

оребрена; Размери: 80х70х29см; Мощност: 8,1 

kW/380V 

1 

11 Неутрален елемент 
Изработен от неръждаема стомана; Размери: 

40х70х29см 
1 

12 Котлон 2-ка 

електрически, настолен линия 70; Изработена от 

неръждаема стомана; 2 терморегулатора; 

Диаметър на плочите: Ф22 см; Размери: 

40х70х29см; Мощност: 2х2,6kW/380V 

1 

13 
База под позиции №9, 

№10 и №11 

Изработен от неръждаема стомана; Размери: 

160х70х60 см 
1 

14 Рафт 
стенен, 2 нива; Изработен от неръждаема стомана; 

Размери: 150х30х30 см 
1 

  ПОДГОТОВКИ 

1 Работна маса 

с рафт и 2 мивки 40х40 см; дясно стояща батерия; 

Изработена на неръждаема стомана; Размери: 

150х70х85см 

1 

2 
Хладилна маса 

среднотемпературна  

Изработена от неръждаема стомана. Две врати. 

Обем: 300 литра; Температурен диапазон: 0/+5 с 

размери: 150х70х85см; Мощност: 350W 

1 

3 Работна маса 

с 1 мивка 40х40 см, с лява стояща батерия, с рафт. 

Изработена от неръждаема стомана; Размери: 

150х70х85 см 

1 

4 Работна маса 

с 1 мивка 40х40 см, с дясна стояща батерия, с 

рафт. Изработена от неръждаема стомана; 

Размери: 150х70х85 см 

1 

5 Работна маса 

с 2 мивки GN1/2, с дясна стояща батерия;  

Изработена от неръждаема стомана; Размери: 

120х70х90 см 

1 

6 Стелаж  хром, 4 нива; Размери: 150х45х180 см 1 

7 Рафт 
Стенен, 1 ниво; Изработен от неръждаема 

стомана; Размери: 150х30 см 
2 
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Гаранционен срок за оборудването: 2 (две) години. Гаранционният срок започва да тече от 

датата на подписване на протокола за извършена доставка. 

 

Срок на доставка: съгласно офертата, представена от участника/ците, но не по-късно от 

15.11.2017 г. 

 

 1. Основни изисквания за изпълнение на поръчката  

1.1. Кухненското оборудване следва да е с доказан произход и да отговаря на БДС и 

европейските норми за безопасност, утвърдени от Европейския комитет по стандартизация. 

1.2. Участниците следва да гарантират, че при наличие на недостатъци на доставяното 

от тях  кухненско оборудване, същото ще бъде подменено за тяхна сметка. 

1.3. Участниците се задължават със срока на гаранционното обслужване, като 

гаранционното обслужване обхваща всички части и компоненти на съответното оборудване. 

1.4. Електрическото оборудване трябва да покрива изискванията на Европейските и 

международни стандарти (или техни еквиваленти) за електрическа безопасност и 

електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум. Захранващите 

блокове на електрическото оборудване трябва да отговарят на стандартите CE, TUEV, PFC 

(или техни еквиваленти) и да са годни за работа в стандартната електрическа мрежа в 

Република България. 

1.5. При изпълнение на доставката, изпълнителят е длъжен да представи 

необходимата стандартна техническа документация на български език, в това число 

гаранционни карти и сертификати за доставеното кухненско оборудване.  

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1.В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени 

в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

изисквания на Възложителя, посочени в Обявата. Участник в обществената 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 доставки 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

2. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с 

тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по смисъла на 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. 

 2.1.1. Участник в обществената 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.  

 2.1.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а 

именно: 

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, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

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, 
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или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

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; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 2.1.2.2.  Условията на т. 2.1.2.1. се прилагат и когато участник в процедурата е 

обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое 

от основанията за отстраняване. 

3. Всеки участник трябва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т.3-5 

от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП съгласно условията на Възложителя. 

4.  Всеки кандидат или участник има право да представи само една оферта, като трябва 

да приложи към нея попълнени образци на документи, изискуеми съгласно условията. 

 

V.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, които 

са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените 

критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, както 

следва: 

 

1. Участниците в обществената поръчка следва да са изпълнили през последните 3 (три) 

години, считано от датата на подаване на оферта, поне една дейност с предмет и обем, 

идентични или сходни с тази на поръчката.   

Доказва се със: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата 

(Приложение Образец №7), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателства за извършената доставка.  

Под сходен „обем“ се има предвид най-малко една доставка и монтаж на кухненско 

оборудване и обзавеждане. 

Под „идентични или сходни“ дейности се имат предвид дейности, свързани с изпълнение на 

доставка и монтаж на кухненско оборудване в сгради с обществено предназначение. 

 

2. Участниците в обществената поръчка следва да прилагат системи за управление на 

качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „внос/търговия/доставка, 

продажба/дистрибуция/монтаж и сервиз на кухненско оборудване и обзавеждане“.   

 

Доказва се със:  

Участниците следва да представят заверено копие на сертификат за управление на 

качеството. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
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съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до 

такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по 

независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

  

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1.Подаване на оферта: 

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опакова от участника или от упълномощен 

от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска служба с препоръчана 

пратка с обратна разписка.  

 На опаковката се посочват: 

 - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на 

участника; 

  - наименованието на поръчката, както следва: 

 

  “Доставка и монтаж на кухненско оборудване за дейност Домашен социален 

патронаж“ по проект на община Ботевград за „Закупуване и монтаж на кухненско 

оборудване за дейност Домашен социален патронаж“, финансиран от Фонд „Социална 

закрила“ 

 

 Офертата се изпраща на адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140,  площад „Освобождение“ 13, 

партерен етаж, в ЦИОГ. 

 

 2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. За получените Оферти 

Възложителя води регистър. 

 3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между 

редовете, изтривания или корекции. 

 

2.Съдържание на офертата: 

Офертата трябва да съдържа следните документи:   

I. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника; 

II. Оферта с посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 

и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата (Приложение – Оферта ОБРАЗЕЦ № 1); 

     III. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Приложение – Образец 

№2) 

IV. Декларации по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,  

от ЗОП (Приложение – Декларации по образец № 3 и образец № 4). 

          V. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 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 

– (Приложение Образец №5). 

VI. При участници обединения – копие на договора за обединение и регистрация по 
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БУЛСТАТ, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

VII. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

– (Приложение Образец № 6). 

VIII. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, 

извършени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата 

(Приложение Образец №7), с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с 

доказателства за извършената доставка. 

 IX. Заверено копие на сертификат за управление на качеството.  

  X. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение Образец № 8 – 

Техническо предложение).  

  XI. Ценово предложение (Приложение Образец №9 – Ценово предложение). 

 

 

VII. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Възложителят със Заповед назначава комисия, която да разгледа и оцени получените 

оферти. Комисията се състои от нечетен брой членове и започва работа след получаване на 

представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.  След получаване на списъка с 

кандидатите или участниците, членовете на комисията представят декларации по чл. 103, ал. 

2 от ЗОП. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

 

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка 

на „икономически най-изгодната оферта” на база критерий „най-ниска цена“. 

 
Забележка: Когато предложената от кандидата или участника цена е с повече от 20% 

по-ниска от средната стойност на предложенията на останалите участници, кандидатът 

следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуването ѝ.  

 
 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ТРИСТРАНЕН ДОГОВОР 

 

 Възложителят сключва тристранен договор за обществена поръчка с определения 

изпълнител след одобрение от страна на Фонд „Социална закрила“ на законосъобразността 

на провеждане на процедурата.  / в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.  

 Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването 

му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

 Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави документ за внесена гаранция за 

изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и актуални документи, 

удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и съответствието с 

поставените условия, на които следва да отговарят участниците. Документите се представят 

и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
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В случай, че до сключване на договора, възложителят не е осигурил финансиране, то 

изпълнението на договора започва от уведомяването за осигуряването на финансирането. 

При тази хипотеза всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без 

предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. 
 

 

IХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договорa е в размер на 3 % от общата стойност 

на договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума, банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, 

това следва да стане по следната банкова сметка: 

IBAN: BG58 FINV 91503304348314,  

            BIC: FINVBGSF  

            при Първа инвестиционна банка,  клон Враца, офис Ботевград. 

Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община 

Ботевград и че е валидна за срока на изпълнение на договора. 

2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. 

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.9 от ЗОП условията и сроковете за задържане или 

освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 

обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 

спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 
 
              

Х. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

От участие в обществената поръчка се отстранява участник в следните случаи: 

1.   Когато за участникът са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП. 

2. Когато участникът не е представил някой от изискуемите документи, 

предвидени в настоящите указания. 

3.  Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с изготвените от 

Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им. 

4.   Участници, които са свързани лица. 

          5. Участник, който предложи цена, надвишаваща прогнозната стойност на 

поръчката без ДДС. 

 

                  XI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията и в обявата, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 
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