
УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

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 \частие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а" на Закона 
за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставки на строителни материали за 
нувдите на Община Кричим през 2013 г. разделена в три самостоятелно обособени 
позиции" 
Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон"; 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент и вар"; 

Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия и други 
материали и консумативи". 

1. Предмет и стойност на поръчката 

1.1. Описание на предмета на поръчката 
Поръчката се възлага за извършване на периодични доставки на строителни 

материали по обособените позиции необходими за обезпечаване дейността на община 
Кричим. Основните технически характеристики на отделните видове строителни материали 
са подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящата 
публична покана. Доставките предмет на настоящата поръчка ще се извършват по заявка на 
възложителя, в която са посочени вида и количеството на материалите. Заявките се изготвят 
от упълномощено от възложителя длъжностно лице и се подават на участника определен за 
изпълнител с и-мейл или по факс. 

Реалната консумация за бъдещия едногодишен период зависи от обема на 
плануваните дейности в Община Кричим и от бюджетният ресурс, с който общината 
разполага. 

1.2. Стойност 

Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката възлиза на 35 200 лв. 
/тридесет и пет хиляди и двеста лева/ без ДДС 

За отделните обособени позиции максималните прогнозни стойности са както следва: 

Обособена позиция 1 - 2 4 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/ 

Обособена позиция 2 - 6 400 лв. /шест хиляди и четиристотин лева/ 

Обособена позиция 3 - 4 600 лв. /четири хиляди и шестстотин лева/ 

2. Общи условия за участие в процедурата 
2.1. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата и 

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

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



2.3. Участникът 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. 

2.4. Кандидатите могат да подават само една оферта за участие в процедурата. Няма 
да се приемат различни варианти на оферти от един участник. 

2.5. Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 90 (деветдесет) 
календарни дни считано от датата, определена като краен срок за подаването им. 
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите 
си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

2.6. Всеки участник може да направи предложение за само за една, за всички или за 
една или повече обособени позиции. За всяка от обособените позиции се попълва ценова 
оферта и техническо предложение по образец и се прилагат към офертата на участника. 

2.7. Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на обособената 
позиция по поръчката и не могат да оферират само за част от артикулите посочени в 
техническата спецификация на съответната позиция. 

2.8. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

•'̂  2.9. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е "свързано лице" 
по смисъла на §23а от ЗОН 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 и декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 

3 Изисквания към изпълнението на поръчката: 
3.1. Участникът определен за изпълнител трябва да осигури възможност за приемане 

на заявки всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа. 
3.2. Доставките се извършват от участника определен за изпълнител със собствен 

транспорт и за собствена сметка, франко склада на възложителя посочен в съответната 
заявка. 

3.3. Доставките се извършват в срока посочен от кандидата в техническото 
^ предложение - образец 7 от документацията за участие, но не по късно от 24 часа считано от 

часа следващ часа на получаване на факса или и-мейла със заявката на Възложителя. 
3.4. Доставките се извършват в работното време на Възложителя. 
3.5. Доставяните строителни материали трябва да отговарят на техническите 

спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Закона за 
техническите изисквания към продуктите, БДС, както и на всички други приложими 
изисквания на действащата нормативна база в Република България към момента на 
изпълнение на поръчката. 

3.6. Доставяните материали да бъдат придружени с декларация за съответствие на 
качеството или сертификати, удостоверяващи съответствието на стоките със приложимите 
спецификации и стандарти. 

4. Начин на плащане 
Плащането се извършва от възложителя по посочена от изпълнителя банкова сметка в 

срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни след подписване и връчване на фактурата и приемо-
предавателния протокол за доставените строителни материали. 



5. Срок за изпълнение на поръчката 
Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2013 г. считано от датата на подписване на 

договора. 

6. Критерий за избор на изпълнител: 
Икономически най-изгодна оферта. 

7. Съдържание на офертата: 
7.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - по 

формат на участника. 
7.2. Оферта за участие - попълва се Образец № 1. 
7.3. Административни сведения за участника - попълва се Образец М 2. 
7.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец М 3. 
7.5. 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 ". 

7.6. Декларация за участието на подизпълнители - попълва се Образец № 4. 
1.1. Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в 

изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 5. 
7.8. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор - попълва се Образец 

№6. 
1.9. Техническо предложение - участникът попълва Образец 7, като посочва 

обособената/те позиция/и, за която/които подава оферта. 
7.10. Ценова оферта (Предлагана цена) - за обособена позиция 1 се попълва Образец 

№ 8.1., за обособена позиция 2 се попълва Образец 8.2. за обособена позиция 3 се попълва 
Образец 8.3. 

8. Получаване на документацията и представяне на офертата 

8.1. Получаване на документация за участие 

Документацията за участие в процедурата е налична и се предоставя безплатно на 
следната интернет страница: Шр://'^т\^.к1{сЪ1т.Ъ^/^/еЬ/орХк.Ъ1т\ или при поискване по 
електронна поща. Лица за контакт: Даниел Георгиев Янакиев - юрисконсулт, електронна 
поща: с1ап1е1_япак1еу@аЬу.Ь§ тел.: 03145 2098 

8.2. Представяне на оферта 

8.2.1. Документите, се представят в запечатан непрозрачен плик. 
8.2.2. В горния десен ъгъл на плика се изписва: 

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



8.2.3. В централната част на плика се изписва: 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
строителни материали за нуждите на Община Кричим през 2013 г.", разделена на три 
самостоятелно обособени позиции 

8.2.4. В долния ляв ъгъл на плика се посочва: 
Наименование на участника, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или 
е-таИ; 

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

9. Изисквания към документите: 

9.1 Документите в офертата се подписват само от лица с представителни функции 
/съгласно данните от Търговския регистър или удостоверението за актуално състояние/ или 
изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква представяне на 
нотариално заверено пълномощно. 

9.2. Представените копия на документи трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с 
оригинала", подпис и свеж печат на участника. 

9.3. Офертата се подава на български език; 
9.4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

10. 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 публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП; 

> Всеки участник следва да осигури своевременното полз^аване на офертата от 
възложителя; 

> Възложителят може да удължи срока за подаване на оферти когато в 
първоначално определен пя срок за получаване на офертите, няма постъпила оферта, или е 
получена само една офер га; 

> С публику] ането на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки 
се смята, че всички з а и т ересовани лица са уведомени; 

> При подаване и приемането на офертата в деловодството на Възложителя 
същата се регистрира във входящ регистър. Върху плика се отбелязва входящия номер, дата 
и час на постъпване. 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. 

11. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

11.1. Възложителят назначава Комисия от длъжностни лица след изтичане на срока за 
приемане на офертите и я обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Със заповедта 
за назначаване на комисията, възложителя определя и срок за работата й. 

11.2. Комисията отваря, разглежда, оценява в съответствие с предварително избрания 
критерий и класи]1а офертите по ред определен от длъжностните лица в Комисията. 



11.3. Комисията съставя протокол за отварянето, разглеждането, оценяването и 
класирането на офертите, които се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
за утвърждаване заедно с цялата документация в срока за работа на комисията, определен в 
заповедта за назначаването й. 

12. Сключване на договор 

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

12.2. При отказ 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. 

12.3. 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. 

12.4. Преди сключване на договора избраният за изпълнител представя: 
- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение 3 към договора 

- гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от стойността на 
съответната обособена позиция, съгласно представената от него ценова оферта. Гаранцията 
се представя под формата на парична вноска или банкова гаранция. 

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. 


