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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

I. Описание на обекта на поръчката. Общи изисквания 

Община Кричим, с адрес - гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3, в качеството си на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на Закона 
за обществените поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване в ОДЗ 
„Незабравка", гр.Кричим" с обща прогнозна стойност до 25 588,76 лв. /двадесет и пет 
хиляди петстотин осемдесет и осем лева и 76 стотинки/ без ДДС 

1. Общи изисквания 
1.1. Кандидатът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата 

и документацията за участие в процедура за възлагане на поръчката. 
1.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

кандидата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да участва в тези разходи независимо от начина на 
провеждане или изхода на процедурата. 

1.3. Кандидатът се представлява от управителите си или от лица, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 

1.4. Критерий за избор на изпълнител: Икономически най-изгодна оферта. 
1.5. Участниците в процедурата могат да подават само една оферта. 
1.6. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
1.7. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 
1.8. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е "свързано лице" 

по смисъла на §23а от ЗОП и/или за него е налице конфликт на интереси по Закона за 
защита и предотвратяване на конфликт на интереси със служители в Общинската 
администрация на гр. Кричим. Изискването се отнася за управителите или за 
изпълнителните членове на управителните органи на кандидатите. При сключване на 
договора определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентните 
органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и 
декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

2. Документи за участие в процедурата. 

Съдържание на документацията: 

• Публична покана до неограничен кръг кандидати за участие в обществената поръчка; 
• Указания за подготовка на офертата, описание на обекта на поръчката; 
• Описание на предмета на поръчката; 
• Оферта за участие (списък на документите, съдържащи се в офертата) -Образец № 

1; 
• Техническо предложение- Образец №2 
• Ценова оферта - Образец № 3; 
• Проект на договор -Образец № 4; 
• Декларация за участие на подизпълнители - Образец №5; 
• Декларация за съгласие от подизпълнителя -Образец №6; 
• Декларация за приемане условията на договора -Образец № 7; 
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• Административни сведения за участника -Образец № 8; 
• Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП- Образец към. договор; 
• Декларация за запознаване с условията на. процедурата - Образец 9; 

3. Подготовка на офертите. 
3.1. Общи положения. 
3.1.1. При подготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3.1.2. До изтичане на срока за подаване на офертата, участникът в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 
3.1.3. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

3.2. Необходими документи за участие в процедурата. Документи за подбор 

3.2.1. Оферта за участие (списък на документите, съдържащи се в офертата), 
подписано от участника -Образец № 1; 

3.2.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за 
българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно 
националното му законодателство. 

Забележка: 
При посочване на ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и 

да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както 
и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка, на документите се 
посочва „ не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР ". 

3.2.3. Декларация за участие на подизпълнители, ако кандидатът предвижда такива и 
делът на тяхното участие - Образец № 5; 

3.2.4.Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите 
(подписана от лице с представителни функции) за участие в обществената поръчка -
Образец № 6; 

3.2.5. Образец на декларация за съгласие с условията на договора - Образец № 
7; 

3.2.6. Административни сведения за участника - Образец №8; 
3.2.7. Приложеният към настоящата документация проект на договор, попълнен с 

административни данни, и подписан на всяка страница - Образец № 4; 
3.2.8. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че 

нямат представителни функции; 
3.2.9. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - към договор; 

Офертата следва да бъде валидна в срок най-малко 60 (шестдесет) календарни дни от 
крайния срок за получаване. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска писмено - чрез писмо или факс от класираните 
кандидати да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на 
договора. 

3.3. Техническо предложение - Образец № 2 за изпълнение на поръчката,трябва да 
съдържа: 

-срок за изпълнение; 
-гаранция на оборудването; 
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-срок на извънгаранционно обслужване; 
-срок за отстраняване на повредите в гаранционния и извънгаранционен период; 
-срок и процент на искано авансово и окончателно заплащане на изпълнението. 

3.4. Финансово предложение. 
Финансовото предложение, съгласно настоящата документация следва да включва: 
3.4.1. Попълнен образец на ценовата оферта от настоящата документация -Образец № 

3; 
3.4.2. Ценила изпълнение на поръчката. 
Цената, посочена от участника трябва да бъде в български лева без и с включен ДДС; 
Оферта с цени, изразени в друга парична единица, ще бъде отхвърлена. 
3.5. Изисквания към документите и участниците: 
3.5.1. Всички документи по т. 3.2 и 3.3, с изключение на тези, които са оригинал или 

нотариално заверени, трябва да са заверени от кандидата с гриф "Вярно с оригинала", 
подписа на лицето/та представляващи участника и мокър печат; 

3.5.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции назовани в документа за регистрация и/или упълномощени за това лица. Във 
втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 
изпълнението на такива функции; 

3.5.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език; 
3.5.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са 

придружени със заверен превод на български език. 
3.5.5. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции; 
3.5.6. Само Кандидати, чиито оферти отговарят напълно на посочените от 

Възложителя: предмет, изисквания и функционалности за реализация на проекта се 
допускат до по-нататъшна оценка. 

Не се допускат до оценка оферти, които: 
- не отговарят на предмета на заданието и изискванията на Възложителя; 
-не се вместват в заложената финансова рамка; 
-не предлагат поддръжка на оборудването. 

3.6. Запечатване - Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе 
изисквания, се запечатват в един непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва: 

Община Кричим, код 4220 
Област Пловдив 
пл. ,, Обединение " № 3 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 
монтаж на кухненско оборудване в ОДЗ „Незабравка", гр.Кричим" 

> В долния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника 
и по възможност телефон, факс и/или e-mail; 

> Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат 
никакви други фирмени печати и знаци. 

3.7. Подаване на оферти: 

Място и срок за подаване на оферти: 
> Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка на адрес: град Кричим, пл. „Обединение" № 3, стая № 13; 

> Срокът за подаване на офертите е посочен в публичната покана; 

4 



> Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя; 

> С публикуването на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки 
се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени; 

> При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ 
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За 
подаването на офертата на участника се предоставя входящ регистрационен номер; 

> Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 
или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се 
връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

II. Методика за оценка на оферти ,в процедура чрез публична покана за 
определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване в 
ОДЗ „Незабравка", гр.Кричим". 

Само Кандидати, чиито оферти отговарят на посочените от Възложителя 
задължителни изисквания за изпълнение на поръчката или са предложили оборудване с 
по-добри показатели, се допускат до по-нататъшна оценка. 

Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя, не се допускат до оценка. 

Критерият за оценка на офертите е «Икономически най-изгодна оферта». 

За класиране на офертите в настоящата процедура е разработена методика за 
определяне на комплексна оценка, както следва: 

Класирането на офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и 
бъдат допуснати до разглеждане, се извършва на база на получената от всяка оферта 
«комплексна оценка», изчислена като сума от индивидуалните оценки на определените 
показатели, представени по-долу: 

Показатели Относително 
тегло 

Максимален 
брой точки 

1. Обща стойност на оборудването - П 1 30 % 30 
2. Срок за изпълнение - П 2 20 % 20 
3. Гаранция на оборудването - ПЗ 15 % 15 
4. Срок на извънгаранционно обслужване - П4 10 % 10 

5. Срок за отстраняване на повредите в гаранционния и 
извънгаранционен период - П 5 25% 25 

Комплексна оценка = П1 + П2 + ПЗ + П4 + П5 100 % 100 

Показател 1 /П1/ - „Обща стойност на оборудването". 

• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на П1 е 30 точки. 
Максимален брой точки - 30, получава офертата с предложена най-ниска стойност на 
оборудването. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
ниската стойност по следната формула: 

П1 = (Amin /Ai) х Т1, където 

A i - представлява стойност на оборудването, предложена от i-тия участник; 
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Amin - представлява предложената най-ниска стойност на оборудването. 
Т1- 30 - тегловен коефициент на показателя 

Показател 2 /П2/ - „Срок изпълнение" 

• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на Пг е 20 точки. 
Максимален брой точки - 20, получава оферта с предложен най-кратък срок за 
доставка. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
краткия срок за доставка по следната формула: 

Пг = (Amin / Ai) х Т2, където 

Amin - представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение; 
A i - представлява срока за изпълнение, предложена от i-тия участник. 
Т2- 20 - тегловен коефициент на показателя 

Показател 3 /ПЗ/ - „Гаранция на оборудването". 
• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на Пз е 15 точки. 

Максимален брой точки - 15, получава офертата с предложен най-дълъг срок за гаранция. 
Точките на участниците по показателя по следната формула: 

Пз = (Ai / Amax) х ТЗ, където 

Amin - представлява най-дългия срок за гаранция; 
A i - представлява срока, предложен от i-тия участник. 
ТЗ- 15 - тегловен коефициент на показателя 

Показател 4 /П4/ - „Срок на извънгаранционно обслужване". 
• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на П4 е 10 точки. 

Максимален брой точки - 10, получава офертата с предложен най-дълъг срок за 
извънгаранционно обслужване. Точките на участниците по показателя по следната формула: 

П4 = (Ai / Amax) х Т4, където 

Amin - представлява най-дългия срок за извънгаранционно обслужване; 
A i - представлява срока, предложен от i-тия участник. 
Т4- 10 - тегловен коефициент на показателя 

Показател 5 /П5/ - „Срок за отстраняване на повредите в гаранционния и 
извънгаранционния период" 

• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на П5 е 25 точки. 
Максимален брой точки - 25, получава оферта с предложен най-кратък срок за 
отстраняване на повредите в гаранционния и извънгаранционния период. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за 
отстраняване на повредите в гаранционния и извънгаранционния период по следната 
формула: 

П5 = (Amin / Ai) х Т5, където 
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Amin - представлява минималният (най-кратък) предложен срок за 
отстраняване на повредите в гаранционния и извънгаранционния период; 

A i - представлява срока за отстраняване на повредите в гаранционния и 
извънгаранционния период, предложен от i-тия участник. 

Т5- 25 - тегловен коефициент на показателя 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сбор от оценките по 
всички показатели, в съответствие с определената им относителна тежест, по следната 
формула: 

КО = IL. + П 2 + П 3 + П 4 + П 5 - където: 

• Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с 
точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, 
която може да получи една оферта е 100 (сто) точки; 

• Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се 
поставя само на офертите, които отговарят на предварително зададените изисквания на 
Възложителя. 

• Класирането на офертите се извършва в низходящ ред в зависимост от получената 
комплексната оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки 
за изпълнение на поръчката. 

• Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с повече от 20 
(двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него 
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване; 

• Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за 
изпълнител; 

• В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най - изгодна се приема тази оферта в която се предлага най-ниска 
цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-
висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 
показател; 

• При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата. 

III. Протокол на комисията. 
3.1. След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на 

офертата, същата представя Протокол на Възложителя за утвърждаване. 
3.2. До изтичане валидността на предложението, се считат валидни адресите, 

телексите и факсовете, посочени в офертата на кандидата. 
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IV. Сключване на договор 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, 
класиран на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

2. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за 
изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да 
определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на 
договора, представен в документацията и включва задължително всички предложения от 
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

4. Определеният за изпълнител участник при подписването на договора е 
необходимо да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на 
обстоятелствапо чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

За всички неуредени въпроси в настоящите указания за участие ще се прилагат 
разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с 
предмета на обществената поръчка. 
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