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ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ,
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА
при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с
обява по реда на Част пета, Глава двадесет и шеста от ЗОП

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Условията и редът при които ще се определи изпълнител на
обществената поръчка са съгласно Част пета, Глава двадесет и шеста
„Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица” от Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се
придържа към обявените от Възложителя условия.
1.3. Всеки участник има право да представи само една оферта, да я
оттегли, промени или допълни до изтичането на срока за подаване на
офертите.
1.4. Не се приемат варианти.
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на резервни части за
леки и товарни автомобили, за нуждите на „В и К“ ООД – град
Габрово “ . Срокът на на договора за възлагане на поръчката е дванадесет
месеца.
3. ЗАПОВЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА
Обявата за събиране на оферти е публикувана на основание Заповед
№ 146 / 15.04.2019 г. на управителя на „ВиК” ООД – град Габрово, с която
са одобрени обявата и документацията към нея.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложител на обществената поръчка чрез събиране на оферти с
обява е законният представител (управителят) на „В и К” ООД – град
Габрово.
5. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ
5.1. Обществената поръчка се възлага чрез събиране на оферти с
обява, на основание чл. 186 и следващите във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, с договор за изпълнение на поръчката.

5.2. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с
определения Изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на
изпълнителя.
5.3. Възложителят може да сключи договор при условията на чл. 194,
ал. 2 от ЗОП 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.
6. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
6.1. Място на изпълнение на поръчката – Седалището на „В и К“
ООД в град Габрово, бул. „Трети март“ № 6.
6.2. Срок за изпълнение на поръчката – посочен в т. 2 по-горе.
7. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
7.1. Условия и начин на финансиране - финансиране със собствени
средства на „В и К“ ООД – Габрово.
7.2. Условия и начин на плащане:
1. Плащането на доставените автомобили се извършват в левове по
банков път в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на представяне от
изпълнителя на фактура, оформена съобразно изискванията на закона и
при условията на договора.
2. Плащането се извършва по цени, предложени в Ценовото
предложение на участника, определен за изпълнител на обществената
поръчка.
За всички закупени от „В и К“ ООД - Габрово резервни части,
които са извън спецификацията по договора за възлагане на
обществената поръчка се дава отстъпка от текущата в момента на
заявяването им цена, от минимум 15 % (при действащ магазин / склад
на територията на град Габрово) и минимум 10 % (при действащ
магазин / склад извън територията на град Габрово).
8. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА.
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк
достъп чрез електронни средства по смисъла на § 2, т. 10 от ДР на ЗОП на
електронната страница на „В и К“ ООД - Габрово до документацията за
обществената поръчка от датата на публикуване на обявата за събиране на
оферти в Профила на купувача.
8.2. Документацията за участие с подробни данни и изисквания,
необходими за подготовка на офертата се публикува на Профила на
купувача заедно с публикуването на обявата.

8.3. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка 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 „В и К“ ООД в град Габрово, бул. „Трети
март“ № 6, до 17:00 ч. на деня, посочен в обявата за събиране на оферти.
8.4. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на
срока за получаване на оферти, Възложителят най-късно на следващия
работен ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по
условията на обществената поръчка.
8.5. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е
постъпило след срока по т. 8.4.
8.6. В електронната преписка на поръчката в Профила на купувача
Възложителят публикува всички съобщения до участниците, разяснения
по документацията за участие и други документи в съответствие с
изискванията на чл. 42 от ЗОП.
8.7. Обменът на информация по повод и във връзка с настоящата
обществена поръчка се осъществява, както следва:
1. на адрес, посочен от Участника;
а) на електронна поща, посочена от Участника в офертата;
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка или
2. по факс.
9. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
Марка, модел и номер на рама на автомобила
Товарен автомобил Мерцедес 2031 К Актрос
WDB9520131K482215
ЕВ 36-00 АА (2001/2011)
Габрово

Товарен автомобил Мерцедес 1523 Атего
ЕВ 15-99 BА (1999/2015)горивен филтър 1
WDB9723721K401215
Севлиево

Вид на резервната част
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър дехидратор
филтър купе
пистов ремък
спирачен диск
спирачни накладки предни
спирачни накладки задни
водна помпа
термостат
кормилен накрайник
лагер главина
амортисьор преден
амортисьор заден
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър 2
въздушен филтър
филтър дехидратор

Товарен автомобил Мерцедес Атего 1017 4X4
WDB9723421K479279
ЕВ 31-00 АА (2001/2011)
Габрово

Товарен автомобил Мерцедес Атего 917
(2001/2011)
WDB9720311K483899; ЕВ 30-94 АА - Габрово
WDB9720311K481785; ЕВ 30-95 АА - Дряново
WDB9720311K484346; ЕВ 30-96 АА - Трявна

Товарен автомобил Мерцедес 1826
WDB6520041K402516
ЕВ 09-92 АМ (1999/2006)
Габрово

пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
водна помпа
термостат
каре кардан
кормилен накрайник
спирачен диск
спирачни накладки предни
спирачни накладки задни
амортисьор преден
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър дехидратор
пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
кормилен накрайник
водна помпа
стартер
термостат
каре кардан
лагер главина
спирачни накладки предни
спирачни накладки задни
амортисьор преден
бутилка въздух
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър дехидратор
филтър купе
пистов ремък
кормилен накрайник
водна помпа
стартер
термостат
спирачен диск
каре кардан
лагер главина
спирачни накладки предни
спирачни накладки задни
амортисьор преден
амортисьор заден
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър дехидратор
пистов ремък
кормилен накрайник

Товарен автомобил Мерцедес 1824
WDB6523031K071341
ЕВ 36-58 АH (1994/2007)
Севлиево - самосвал

Товарен автомобил Мерцедес 460
WDB46033817069725
ЕВ 47-77 AH (1990/2007)
Севлиево

Товарен самосвал Мерцедес 809 Д
WDB67304215436411
ЕВ 34-85 АB (1989/2003)
Севлиево - самосвал

водна помпа
стартер
термостат
каре кардан
лагер главина
хебел
щанга привод скорости
спирачни накладки предни
спирачни накладки задни
муфа синхронизатор
синхронизатор
амортисьор преден
амортисьор заден
бутилка въздух
дръжка врата
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър дехидратор
пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
кормилен накрайник
водна помпа
стартер
термостат
каре кардан
спирачни накладки предни
спирачни накладки задни
дръжка врата
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър дехидратор
пистов ремък
кормилен накрайник
водна помпа
съединител комплект
термостат
спирачни накладки предни
спирачни накладки задни
амортисьор преден
амортисьор заден
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник

Товарен автомобил Мерцедес 709 D
(1989/2006)
WDB6690421P024458; ЕВ 83-16 АК - Габрово
(1988/2006)
WDB66904210910226; ЕВ 83-22 АК - Габрово
(1987/2006)
WDB66904210793848; ЕВ 93-88 АК - Дряново

Товарен автомобил Мерцедес 609 ДС
(1992/2006)
WDB6880421P201580; ЕВ 93-89 АМ - Трявна

Товарен автомобил Мерцедес 409 D
WDB61141710867181
ЕВ 83-21 АK (1988/2006)
Севлиево

водна помпа
съединител комплект
стартер
термостат
спирачен диск
амортисьор преден
амортисьор заден
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
предни накладки
кормилен накрайник
водна помпа
стартер
термостат
спирачен диск
каре кардан
лагер главина
амортисьор преден
амортисьор заден
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
предни накладки
кормилен накрайник
водна помпа
стартер
термостат
спирачен диск
каре кардан
лагер главина
амортисьор преден
огледало странично
стопове стъкла
дръжка вътрешна
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник вътрешен
кормилен накрайник външен
водна помпа
стартер
термостат
спирачен диск
каре кардан

лагер главина
амортисьор преден

Товарен автомобил Мерцедес 208 D
WDB6013111P240467
ЕВ 11-92 АН (1992/2018)
Габрово

Товарен автомобил Мерцедес Спринтер 211 ЦДИ

WDB9026621R138585
ЕВ 23-60 АP (2000/2008)
Севлиево - фургон

Товарен автомобил Рено Мидлайнер 150
VF640ACJ000005969
ЕВ 08-20 АА (2000/2011)
Габрово

Товарен автомобил Ситроен Джъмпер 4X4

амортисьор заден
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник вътрешен
кормилен накрайник външен
водна помпа
стартер
термостат
спирачен диск
каре кардан
амортисьор преден
амортисьор заден
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник вътрешен
кормилен накрайник външен
водна помпа
съединител комплект
стартер
термостат
спирачен диск
каре кардан
амортисьор преден
амортисьор заден
огледало странично
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър дехидратор
пистов ремък
кормилен накрайник
предни накладки дискови
стартер
бендикс
редуктор
каре кардан
тампони окачване
амортисьор
маслен филтър

1. Ситроен Джъмпер 31 (2001/2011)
VF7232B4215858710; ЕВ 32-60 АA - Габрово
2. Ситроен Джъмпер (2001/2011)
VF7232B42158558409; ЕВ37-27 АA - Габрово
3. Ситроен Джъмпер 27 (2000/2011)
VF7232B4215858575; ЕВ 18-40 АA - Дряново
4. Ситроен Джъмпер 27 (2000/2011)
VF7232B4215858629; ЕВ 18-50 АA - Трявна

Лек автомобил Ситроен Берлинго
VF7GJ9HXC93420695
ЕВ 55-00 АC (2007/2012)
Габрово

Товарен автомобил Исузу Тропер 4X4
(2000/2011)
JAATFS55HY7106682; ЕВ 18-20 АA - Габрово
(2001/2011)
JAATFS55HY7106696; ЕВ 10-91 АB - Габрово
Габрово

Товарен автомобил Исузу Тропер
JAATFR30HY7100518
ЕВ 77-11 АA (2002/2011)
Габрово

горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
предни накладки
кормилен накрайник
кормилна щанга
водна помпа
съединител комплект
спирачна помпа
каре външно предно
радиатор парно
лагер главина предна
спирачен маркуч
термостат
амортисьор преден
амортисьор заден
маслен филтър
въздушен филтър
горивен филтър
филтър купе
пистов ремък
кормилен накрайник
кормилна щанга
дискови накладки
водна помпа
съединител комплект
жило съединител
саморегулиращо
спирачен цилиндър
амортисьор преден
амортисьор заден
спирачен маркуч преден
стъклоповдигач
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
ремък трапецовиден
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник
шарнирен болт
водна помпа
съединител комплект
генератор
каре кардан
горен носач
амортисьор преден
спирачен маркуч
задни светлини
маслен филтър
въздушен филтър
ремък трапецовиден
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник

Товарен автомобил Нисан Навара
JN1CGUD22U0031059
ЕВ 02-60 АC (2000/2009)
Севлиево

Товарен автомобил Фолксваген Транспортер
WV2ZZZ70ZMH102872
ЕВ 12-06 АM (1991/2006)
Габрово

кормилна щанга
водна помпа
съединител комплект
амортисьор преден
амортисьор заден
спирачен маркуч
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър купе
ремък трапецовиден
предни накладки
задни накладки
кормилна щанга
водна помпа
спирачен диск
амортисьор
спирачен маркуч
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
ремък трапецовиден
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник
кормилна щанга

водна помпа

Товарен автомобил Фолксваген Транспортер
WV2ZZZ70Z8H105144
ЕВ 29-04 АВ (1995/2003)
Севлиево

Специален автомобил Фолксваген Транспортер
WV1ZZZ70Z2HO38873
ЕВ 70-04 АР (2001/2008)
Трявна

съединител комплект
спирачна помпа
каре външно
радиатор парно
амортисьор преден
амортисьор заден
спирачен маркуч
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
ремък трапецовиден
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник
кормилна щанга
водна помпа
амортисьор преден
амортисьор заден
спирачен маркуч
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
ремък трапецовиден
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник
кормилна щанга
водна помпа

Специален автомобил ДАФ ФА 55.160
XLRAE55CE0L155379
ЕВ 95-44 AC (1998/2011)
Севлиево

Специален автомобил МАН 12.232
WMAM022382Y013216
ЕВ 26-01 AK (1994/2005)
Севлиево

Товарен автомобил Фолксваген Кади
WV1ZZZ9KZXR511635
ЕВ 01-15 АР (1998/2009)
Севлиево

Специален автомобил Фолксваген Транспортер
4Х4
ЕВ 09-91 АM (1999/2006)горивен филтър
WV2ZZZ70ZXH050118
Габрово

амортисьор преден
амортисьор заден
спирачен маркуч
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
трапецовиден ремък
задни накладки
кормилен накрайник
огледало
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър дехидратор
пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
кормилен накрайник
стартер
термостат
спирачни накладки предни
спирачни накладки задни
стопове стъкла
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър купе
ремък трапецовиден
предни накладки
кормилен накрайник
кормилна щанга
водна помпа
съединител комплект
спирачна помпа
каре външно
амортисьор преден
амортисьор заден
спирачен маркуч
спирачен диск
обтяжна ролка
водна помпа
маслен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
предни накладки
кормилен накрайник
кормилна щанга
водна помпа
съединител комплект
спирачна помпа
каре външно
радиатор парно
амортисьор преден

Лек автомобил Фолксваген Шаран
WVWZZZ7MZTV036869
ЕВ 11-77 АM (1996/2006)
Габрово

Лек автомобил Хюндай Галопер
KMXKPE1CPWU255422
ЕВ 93-17 АK (1998/2008)
Габрово

Товарен автомобил Мицубиши Л 200
MMBJNK34JSG002842
ЕВ 14-81 АK (1996/2005)
Севлиево - товаропътнически

Лек автомобил Форд Торнео Конект С
WF0HXXTTPH3K67306
ЕВ 76-66 АB (2003/2004)
Севлиево - фургон

амортисьор заден
спирачен маркуч
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
филтър купе
пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
кормилен накрайник
кормилна щанга
водна помпа
стартер
термостат
каре външно
амортисьор преден
амортисьор заден
спирачен маркуч-преден
спирачен маркуч-заден
датчик колянов вал
лагерен комплект главинапреден
лагерен комплект главина-заден
стъклоповдигач
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
предни накладки
задни накладки
кормилен накрайник
кормилна щанга
водна помпа
съединител комплект
генератор комплект
термостат
хебел
каре външно
спирачен маркуч
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
ангренажен ремък
обтяжна ролка
спирачен диск
кормилен накрайник
спирачен маркуч
шарнирен болт
маслен филтър
горивен филтър
въздушен филтър
пистов ремък
обтяжна ролка пистов ремък
спирачен диск
кормилен накрайник
водна помпа

Лек автомобил ВАЗ 2107; (1988/2006)
XTA210700J0340301; ЕВ 10-33 АM - Дряново

термостат
стартер
съединител комплект
шарнир комплект
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки

Лек автомобил ЛАДА 2121; (2012/2012)
XTA212140C2077286; ЕВ 51-10 АT - Трявна

Лек автомобил ВАЗ 21213; (1998/2006)
XTA212130W1361255; ЕВ 65-82 АК
Севлиево

ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачен цилиндър
каре кардан
генератор
стартер
съединител комплект
главина предна
лагер предна главина
амортисьор преден
амортисьор заден
огледало външно
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачна помпа
спирачен цилиндър
каре кардан
генератор
стартер
съединител комплект
стоп машинка
лагер предна главина
моторче чистачки
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
огледало външно
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачен цилиндър

каре кардан
генератор
стартер
съединител комплект
главина предна
лагер предна главина

Лек автомобил ВАЗ 21214; (2005/2008)
XTA21214051777902; ЕВ 16-12 АК - Габрово
Габрово

Лек автомобил ВАЗ 21214; (2005/2005)
XTA21214051777959; ЕВ 16-13 АK- Трявна

амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
огледало външно
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
хебел
водна помпа
спирачна помпа
спирачен цилиндър
спирачен диск
каре кардан
съединител комплект
помпа съединител
генератор
стартер
термостат
радиатор парно
болт шарнирен
лагер главина предна
радиатор охлаждане
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
жило за километраж
жило ръчна спирачка
водна помпа
спирачна помпа
спирачен цилиндър
каре кардан
съединител комплект
генератор
стартер
термостат
радиатор парно

Лек автомобил ВАЗ 21214; (2008/2008)
XTA21214071855411; ЕВ 18-26 АP - Габрово
Габрово

Лек автомобил ВАЗ 21214; (2008/2008)
XTA21214071837759; ЕВ 97-65 AH- Габрово
Габрово

болт шарнирен
лагер главина предна
моторче чистачки комплект
радиатор охлаждане
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
жило преден капак
водна помпа
спирачна помпа
спирачен цилиндър
каре кардан
генератор
стартер
запалителни комплект кабели
радиатор парно
болт шарнирен
лагер главина предна
радиатор охлаждане
казанче антифриз
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачна помпа
спирачен цилиндър
каре кардан
съединител комплект
генератор
стартер
радиатор парно
болт шарнирен
главина предна
лагер главина предна
лагер задна полуоска
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна

Лада Нива 4х4
Лек автомобил Лада Нива 4х4; (2013/2013)
XTA212140C2081777; ЕВ 84-40 АТ- Габрово
Габрово

Лада Нива 4х4
Лек автомобил Лада Нива 4x4; (2013/2013)
ХТА212140С2077289; ЕВ 84-41 АТ - Дряново

Лек автомобил ВАЗ 232900
Лек автомобил ВАЗ 232900; (2009/2009)
X9823290090006741; ЕВ 11-43 АC - Трявна

броня задна
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачен цилиндър
генератор
стартер
съединител комплект
лагер предна главина
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
огледало външно
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачен цилиндър
генератор
стартер
съединител комплект
лагер предна главина
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
огледало външно
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
клиновиден ремък
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачна помпа
спирачен цилиндър
каре предно ляво външно
лагер предна главина
висящ лагер
съединител комплект
генератор
стартер
ламбда сонда

Товарен автомобил ВАЗ 232900
Товарен автомобил ВАЗ 232900; (2008/2008)
X9823290080006587; ЕВ 48-22 АP - Габрово
Габрово

Товарен автомобил ВАЗ 232900
Товарен автомобил ВАЗ ТОВАРЕН 232900; (2008/2008)

X9823290080006569; ЕВ 48-23 АP - Дряново

радиатор парно
болт шарнирен
радиатор охлаждане
моторче чистачки
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачна помпа
спирачен цилиндър
съединител комплект
генератор
стартер
радиатор парно
болт шарнирен
лагер предна главина
радиатор охлаждане
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна
спирачен диск
маслен филтър
въздушен филтър
предни накладки
задни накладки
ремък трапецовиден
кормилен накрайник външен
кормилен накрайник вътрешен
водна помпа
спирачна помпа
спирачен цилиндър
съединител комплект
генератор
стартер
термостат
ламбда сонда
радиатор парно
болт шарнирен
лагер комплект главина
радиатор охлаждане
амортисьор преден
амортисьор заден
броня предна
броня задна

Предлаганите стоки трябва да съответстват задължително на
посочените в спецификациите характеристики на автомобилите, да са
фабрично нови /неупотребявани и нерециклирани/ и оригинални ⃰ .
⃰ Под оригинални резерни части да се разбират тези, чието качество е
еднакво с това на производството им и които са създадени съобразно
нормите, определени от производителя на съответната марка.
Изделията следва задължително да отговарят на действащите български,
европейски или международни стандарти и да са сертифицирани от
акредитирани лица за контрол на качеството. Частите следва да бъдат
доставяни в оригиналната си опаковка с ненарушена цялост, като всяка
партида се придружава със сертификати за качество и документ за
произход.
10. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ
УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
10.1. Оферти могат да се подават от всеки участник, който отговаря
на условията по чл. 10, ал. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и
изискванията и условията на Възложителя описани в поканата.
10.2. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен
участник, по отношение на когото са налице обстоятелствата по чл. 54,
ал.1 от ЗОП, а именно когато участникът:
1. е осъждан 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. 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, или аналогични задължения
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
4. Е участвал в пазарни консултации и/ или подготовката за възлагане
на поръчката или е участвал в пазарни консултации и/ или подготовката за
възлагане на поръчката, но участието му не води до неравнопоставеност на
останалите участници;
5а.
е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор;
5б. е предоставил изискваща се информация, свързана с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор;

6. 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. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245и чл. 301 - 305 от Кодекса на
труда или 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 или
участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
УТОЧНЕНИЕ: Декларацията за липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които
представляват участника или кандидата и за членовете на неговите
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан
участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези
органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите
лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му.
Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в
състава на негов контролен или управителен орган се представлява от
физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се
отнасят и за това физическо лице.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 ЗОП се
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Лицата, които представляват участника са както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници
по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл.
244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския
закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и
представлява клона или има аналогични права съгласно
законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за
кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в

случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел;
10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват,
управляват и контролират кандидата или участника съгласно
законодателството на държавата, в която са установени.
10.3. Мерки за доказване на надеждност;
10.3.1.Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, участник, за когото са налице
основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП и посочените от възложителя
обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Съдържанието на чл.56, ал.1 от ЗОП е както следва:
„Чл. 56. (1) Кандидат или участник, за когото са налице основания
по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал.
1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът
може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или
обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение
за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него
престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като
активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни
предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да
се предотвратят нови престъпления или нарушения”.
10.3.3. Като доказателства за надеждността на участника се
представят следните документи:
- 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;
- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните
обстоятелства.
10.3.4. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт
съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена

присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури
за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл.56, ал.1 от ЗОП възможност за времето, определено с
присъдата или акта.
a. Съгласно § 2, т.21 от Допълнителни разпоредби на ЗОП „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители
или наети от него лица извън неговата структура, които участват в
подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да
повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага
по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на
тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на
обществената поръчка.
b.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и
посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
10.4. 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), на дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура
за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако
са налице изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице
обстоятелства 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 (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), освен при наличие на
изключенията по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
10.5. Исквания за технически и професионални способности;
1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години
считано от датата на подаване на офертата.
Изпълнението на това изискване се доказва с представяне на списък
на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
документи, които доказват извършената доставка или посочване на
публичен регистър, откъдето възложителят може да получи информация за
извършените доставки.

2. Участникът следва да има въведена система за управление на
качеството БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентна).
За доказване на изпълнението участникът представя сертификат за
въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 (или
еквивалентна). Всички сертификати 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 съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки. Документите трябва да са на български език заверени с
гриф „вярно с оригинала”
3. Участникът следва да разполагат със собствен или нает
действащ магазин (склад) на територията на град Габрово.
За доказване на това изискване участникът представя документ за
собственост, действащ договор за наем или друг документ, удостоверяващ
валидното право на ползване върху имота от участника.
10.6. В случай, че участникът участва като обединение, което не е
юридическо лице, представя копие от документ, от който да е видно
правното основание за създаване на обединението. Представения документ
следва да съдържа следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на
обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на
обединението, като не е достатъчно посочване на процентното
разпределение на дейностите.
 посочване на физическото лице, упълномощено да
представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и
да подписва всички документи от името на обединението;
 представляващият обединението се упълномощава да
представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи
договор с възложителя
 се гарантира, че всички членове на обединението са
задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;
 се гарантира, че срокът на обединението е най-малко за
времето, за което поръчката ще бъде изпълнена
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна
форма, за да участват при възлагането на поръчката и не поставя условие

за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение
на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се
сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено
копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни
документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.
10.7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен
участник, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или
оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в
която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с
изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца,
клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има
на разположение тези ресурси.
10.8. Подизпълнители - участник в настоящата обществена поръчка
може да използва подизпълнители (когато е приложимо);
10.8.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В
този случай те трябва да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
10.8.2. 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
процедурата.
10.8.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не
отговаря на условията по т.6.2.
10.8.4. Независимо от възможността за използване на
подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена
поръчка е на изпълнителя.
10.8.5. Замяна или включване на подизпълнител по време на
изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение,
когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните
условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване
в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които
е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на
дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно
изпълнените до момента дейности.
10.8.6. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят
представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението
на условията т.6.5.
10.9. Използване на капацитета на трети лица (когато е
приложимо);
10.9.1. 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 способности и професионалната компетентност.
10.9.2. 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.
10.9.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
10.9.4. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от
него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.7.3.
10.9.5. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от
физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на
критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на
условията по чл.65, ал.2-4 от ЗОП.
11. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
11.1. Подготовка на офертата:
1. Участниците подават оферти. Същите следва да отговарят на
изискванията на чл. 39 и чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП).
2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа
точно към условията, обявени от възложителя. Офертата трябва да бъде
оформена по приложените към документацията образци. Условията в
образците към документацията за участие са задължителни за участниците
и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата трябва да съдържа
разработки по всички условия, посочени в документацията за участие.
3. Офертите се изготвят на български език.
4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки Участник в
обществената поръчка може да промени, да допълни или да оттегли
офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като

върху опаковката бъде отбелязан и текстът: „Допълнение/Промяна на
офертата” (с входящ номер).
5. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Не се
допуска предлагане на варианти в офертата на Участника.
6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
7. „Свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
8. Офертата обвързва участника за срок от 3 месеца от датата на
внасянето й в деловодството на възложителя (срок на валидност).
11.2. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи:
А/ Списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата по Образец № 11 от документацията;
Б/ Представяне на участника, по Образец № 1 от документацията,
което включва: Посочване на единен идентификационен код 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 обществената поръчка.
В/ Заявление за участие, съдържащо документи за доказване на
съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя:
1. Представяне на участника по Образец № 1 от документацията за
участие;
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП по
Образец № 2 от документацията;
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество по Образец № 3 от документацията;
4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал.
11 от ЗОП по Образец № 4 от документацията;
5. Декларация за обстоятелствата 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 по Образец № 5 от
документацията;
6. Образец № 6 – Декларация за съгласие за обработка на лични
данни по Образец № 1 от документацията;
7. Образец № 7 – Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, ако
бъдат ползвани такива по Образец № 7 от документацията;
8. Образец № 8 – Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за поети от
подизпълнител задължения;
9. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по
чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо;

Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП,
има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1 –
3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, които се
преценяват по реда и при условията на чл. 56 от ЗОП;
10. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо:
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като
юридическо лице, то следва да представи копие от документ (учредителен
акт, споразумение, договор и/или друг приложим документ), от който да е
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) определяне на партньор, който да представлява обединението за
целите на обществената поръчка;
в) посочване на физическото лице, упълномощено да представлява
обединението пред трети лица, в т.ч. и пред Възложителя, да
подписва всички документи от името на обединението, включително
да представи офертата от името и за сметка на обединението и да
сключи договор с Възложителя;
г) уговаряне на солидарна отговорност към Възложителя, когато
такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;
д) конкретните дейности, които ще изпълнява всеки член на
обединението, като не е достатъчно посочване на процентното
разпределение на дейностите;
е) разпределението на отговорността между членовете на
обединението;
ж) всички членове на обединението поемат задължението да останат
в него за целия период на изпълнение на договора;
з) гарантира се, че срокът на обединението е най-малко за времето, за
което поръчката ще бъде изпълнена.
11. Документи за доказване на изискванията на възложителя за
технически и професионални способности, както са посочени в т.10.5
по-горе.
Г/ ОФЕРТА, състояща се от:
1. Техническо предложение, включващо:
1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава
офертата, не е законният представител на Участника;
1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на Възложителя, по Образец
№ 9 от документацията.
Към предложението за изпълнение на поръчката, ако е приложимо,
се прилага декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102,
ал. 1 от ЗОП. Конфиденциална информация по смисъла на чл. 102, ал. 1 от
ЗОП е тази във връзка с наличието на търговски тайни. Съгласно
разпоредбите на чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават

на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им,
които подлежат на оценка.
2. Ценово предложение по Образец № 10, съдържащо предложена
цена от участника без включен ДДС. За изготвяне на ценовото си
предложение участникът нанася предлаганите от него цени – единични и
като обща сума. След таблицата се вписва фирмата на участника, подписът
и името на лицето, което го представлява.
За целите на оценката за „цена” се счита сумата от предлаганите от
участниците единичните цени на стоките. Предложените от участниците
цени следва да бъдат франко склада на възложителя в град Габрово, без
включен ДДС.
Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непроз рачен плик с надпис „Предлагани ценовипараметри”, наименованието/
фирмата на участника.
11.3. Указания за попълване на офертата от Участника:
При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа
точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата трябва да бъде
оформена по приложените към документацията образци. Офертата се
попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без
задрасквания и поправки.
Всички документи и сертификати, свързани с офертата, следва да
бъдат на български език. Всички приложени документи на чужд език,
които представляват доказателства, изисквани от Възложителя,
задължително се придружават с превод на български език. Допуска се
изключение единствено за технически каталози и брошури.
Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с
представителна власт, назовани в регистрацията и/или упълномощени за
това лица, за което се изисква да се представи нотариално заверено
пълномощно.
Всички копия на документи се заверяват с гриф „Вярно с
оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват
Участника, съгласно представените документи за регистрация.
В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на
документ, Участникът може да представи копие на същия, заверено от
лицето с представителна власт или упълномощеното от него лице и
подпечатано с печата на фирмата на Участника.
Всички каталожни, рекламни и други материали, които не се
използват като доказателства за възможностите на Участника да изпълни
поръчката могат да бъдат представени без превод.
11.4. Подаване на оферта на хартиен носител:
1. Подаването на офертата задължава Участниците да приемат
напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация.
Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на
Участника може да доведе до отстраняването му. Офертата се представя в
писмен вид, на хартиен носител.

2. 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 „В и К” ООД в град Габрово
бул.„Трети март” № 6, до 17:00 ч. на деня, посочен в обявата.
3. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка,
върху която се посочват:
а) фирмата (наименованието) на участника, включително
участниците в обединението, когато е приложимо;
б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и
електронен адрес;
в) наименованието на предмета на поръчката.
4. Опаковката се адресира: „В и К” ООД, бул. „Трети март” № 6,
град Габрово, п.к.5300.
11.5. Оферта, която не съдържа някой от изискуемите документи или
информация, описаните в т. 10.2 от настоящите изисквания и/или не
отговаря на изискванията на Възложителя подробно описани в обявата и
документацията за участие не подлежи на разглеждане и оценка.
11.6. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са
налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Освен на основанията по
чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от обществената
поръчка:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за
подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за
обществена поръчка, или в документацията за участие;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72,
ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от
ЗОП;
4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от
ДР на ЗОП.
12. МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
12.1. Отварянето на офертите е по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.
Офертите ще бъдат отворени в административната сграда на „В и К” ООД
в град Габрово, бул. „Трети март“ № 6 в посочените в обявата дата и
час.
12.2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което
могат за присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители.
13. КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

13.1. Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които
да разгледат и оценят получените оферти.
13.2. За лицата по т. 12.1. се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8 –
13 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).
13.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и
обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да
присъстват представители на участниците.
13.4. Комисията разглежда съдържанието на получените оферти,
оценява ги в съответствие с предварително обявения критерий за
възлагане, посочен в обявата и ги класира.
13.5. Комисията разглежда и оценява всяка оферта по методиката,
подробно описана в документацията за участие.
13.6. Комисията класира Участниците по степента на съответствие
на офертите с предварително обявените от Възложителя условия въз
основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на
офертите.
13.7. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на
офертите и за класирането на участниците в съответствие с изискванията
на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
13.8. Протоколът се представя на Управителя на „В и К” ООД - град
Габрово, за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на
участниците и се публикува в профила на купувача.
13.9. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола
на Управителя на „В и К” ООД - град Габрово, за утвърждаване.
14. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
14.1. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП обществените поръчки се
възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.
14.2. Икономически най-изгодната оферта по настоящата обществена
поръчка се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска
цена”.
14.3. Оценяването на офертите се извършва от Комисията по
предварително избрания и посочен от Възложителя в обявата критерий за
възлагане.
14.4. Класиране на участниците:
На първо място се класира Участникът, предложил най-ниска цена.
Класирането на останалите участници ще става съответно според техните
ценови предложения в низходящ ред.
15. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
15.1. Участникът, класиран на първо място автоматично се определя
за изпълнител на обществената поръчка, без да е необходимо изрично
решение на Възложителя.

15.2. Участникът, класиран на първо място ще бъде писмено поканен
за сключване на договор.
16. СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
16.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с
Изпълнителя в 30-дневен срок от датата на определянето му. В случаите по
чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП договорът се сключва не по-късно от 5 работни
дни от датата на определяне на изпълнител.
16.2. 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.
16.3. В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП изменение на договора
е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на
договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
17. ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до
сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, като
публикува съобщение на профила на купувача, в което посочва и мотивите
за прекратяването.
18. Обработка на лични данни
Възложителят е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3,
ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл. 4, т. 7 от
Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от
27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяната на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на
данните – GDPR). Законосъобразното обработване на лични данни се
извършва на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 6, т. 1, буква „в“ от
GDPR. Негово задължение е обработката на лични данни във връзка с
провеждането на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка (регистър „обществени поръчки“), както и във връзка със
сключването и изпълнението на договора за възлагане на обществената
поръчка (регистър „обществени поръчки“ и регистър „счетоводство“). Към
заявлението за участие в процедурата участниците прилагат декларация –
Образец № 14 от документацията за участие, в която изрично декларират
съгласието си възложителят да обработва лични данни за нуждите на двата
посочени регистъра. Инструкцията относно мерките за защита на личните
данни във „В и К“ ООД – Габрово е достъпна на сайта на дружеството на

адреса, посочен в решението и обявлението: www.vik-gabrovo.com. Същата
може да бъде получена при поискване за запознаване и на хартиен
носител.
19. ДРУГИ
19.1. При сключване на договор за участника, избран за изпълнител
трябва се представят актуални документи, удостоверяващи липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОП, както следва:
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за
съдимост на лицата по чл. 40 от ЗОП;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от
органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на
Възложителя и на Участника.
в) за обстоятелствата по чл. 58. ал. 1, т. 3 от ЗОП- Удостоверение от
Изпълнителна агенция”Главна инспекция по труда”
Забележка: Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива. Документите трябва да са в срока на тяхната
валидност - оригинал или заверено копие.
19.2. Във връзка с провеждането на обществената поръчка чрез
събиране на оферти с обява и подготовката на офертите от Участниците за
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП.
19.3. Съгласно разпоредбата на чл. 195 от ЗОП за неуредените в
Глава двадесет и шеста от ЗОП въпроси се прилагат разпоредбите на части
първа и втора от ЗОП.
19.4. При противоречие между разпоредбите на настоящата
документация, образците на документи, обявата за събиране на оферти,
информацията за обявата, публикувана в РОП, Закона за обществените
поръчки и правилника за неговото прилагане, приоритетът на документите
е следният:
1. Закон за обществените поръчки;
2. Правилник за прилагане на ЗОП;
3. Обява за събиране на оферти;
4. Образци на документи – приложение към документацията;
5. Документация към обявата;
6. Информация за обявата, публикувана в РОП.

