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ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

С предмет „Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн за 
топки и мек конструктор по проект „Специални в образователните потребности, 
еднакви в обществото", Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
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„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
бенефициент Община Кричим" разделена на две самостоятелно обособени позиции, 
както следва: 

Обособена позиция 1: „Доставка на детски играчки, дидактични игри и 
материали" 

Обособена позиция 2: „Доставка на басейн за топки и мек конструктор". 
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УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

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 за доставка с предмет: „Доставка на детски играчки, 
дидактични игри и материали, басейн за топки и мек конструктор по проект 
„Специални в образователните потребности, еднакви в обществото". Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0021, финансиран изцяло 
или частично със средства от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със 
специални образователни потребности" на Оперативна програма „Развитие па 
човешките ресурси", бенефициент Община Кричим" разделена на две самостоятелно 
обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: „Доставка па детски играчки, дидактични игри и 
материали" 

Обособена позиция 2: „Доставка па басейн за топки и мек конструктор". 

П. СТОЙНОСТ 

Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката възлиза на 8491,88 лв. 
(Осем хиляди четиристотин деветдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки) без 
ДДС. За отделните обособени позиции максималните прогнозни стойности са както 
следва: 

Обособена позиция 1 - 6731,88 лв. /Шест хиляди седемстотин тридесет и един 
лева и осемдесет и осем стотинки/ 

Обособена позиция 2 - 1760 лв. /Хиляда седемстотин и шестдесет лева/ 

Ш. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

l.CpoK за изпълнение па поръчката 
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По обособена позиция 1 - не по-късно от 20 /двадесет/ работни дни, считано от 
датата на двустранното подписване на договора. 

По обособена позиция 2 - не по-късно от 60 /шестдесет/ работни дни, считано от 
датата на двустранното подписване на договора. 

2. Място на изпълнение на поръчката 
гр.Кричим, Община Кричим, пл. „Обединение" № 3 

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

4. Срок на валидност на офертите 
Не по-кратък от 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите. 

Участник посочил по-кратък срок на валидност на офертите ще бъде отстранен от 
участие в процедурата 

Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат 
срока на валидност на офертите до момента на сключване на договора за обществена 
поръчка. 

5. Начин на плащане на доставените количества 
Плащането се извършва по банков път по посочена от изпълнителя банкова 

сметка в срок не по-малък от 30 (тридесет) дни след доставяне на материалите обект на 
поръчката, подписване и връчването на фактурата и приемо-предавателния протокол за 
доставката. 

Настоящата покапа цели да помогне за запознаване с изискванията на 
възложителя, за подготвяне офертите за участие. 

Ш. ОБЩИ ИЗИСКВАНРШ. 

1. Участник може да бъде юридическо или физическо лице, отговарящо на 
условията посочени от възложителя в документацията и на изискванията на чл. 47, ал. 1, 
2 и 5 от ЗОП 

2. Участникът се представлява от законния си представител или лица, изрично 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено от 
законния представител, пълномощно; 

3. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата и 
документацията за участие в процедура за възлагане на поръчката. 
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4. Всеки участник има право да представи само една оферта по предмета на 
съответната обособена позиция от обществената поръчка. Не се допускат различни 
варианти на офертите. 

5. Всеки участник има право да представи оферта само за една или и за двете 
обособени позиции едновременно. 

6. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана 
за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените 
към документацията образци 

7. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по 
чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях. 

8. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 
документите по чл.56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението 

9. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т 6, които са 
на чужд език, се представят и в превод. 

10. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват 
подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, дела на тяхното 
участие и за кои видове дейности е това участие. 

И . В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да 
уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от 
ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

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

13. 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. 

14. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно и също лице не може 
да участва като подизпълнител на различни участници. 

15. Не може да участва в настоящата процедура кандидат, който е "свързано 
лице" по смисъла на §1 т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП и/или за него е 
налице конфликт на интереси по Закона за защита и предотвратяване на конфликт на 
интереси със служители на ръководна длъжност в администрацията на община Кричим. 
Изискването се отнася за управителите или за изпълнителните членове на управителните 
органи на кандидатите. При подписване на договора за обществената поръчка 
участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните 
компетентни органи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 
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декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 Приложение 2 към проекто
договора. 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1. Офертата се състои от: 

1.1 документи отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 
кандидатите, 

а) Списък на документите, съдържащи се в офертата - попълва се Приложение 
1.1. към Образец Жй 1. 

б) Оферта за участие за съответната обособена позиция - попълва се Образец № 
1. 

в) Административни сведения за участника - попълва се Образец № 2. 
г) Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката - попълва се Образец № 3. 
д) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код - за 

българско юридическо лице или едноличен търговец, документ за регистрация на 
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е 
физическо лице - копие от документ за самоличност; 

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 ". 

е) Декларация за липса на обстоятелства Образец № 4 

ж) Декларация за участието на подизпълнители - попълва се Образец М 5. 
з) Декларация от всеки подизпълнител относно съгласие за участието му в 

изпълнението на поръчката - попълва се Образец М 6. 
и) Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор за всяка от 

обособените позиции от обществената поръчка, за която е подадена оферта - попълва се 
Образец № 7. 

1.2. Техническо предложение - попълва се Образец Л» 8 и към него се прилагат 
сертификати по БДС, удостоверяващи, че материалите отговарят на приложимите в 
Република България стандарти за качество. Участникът попълва стойности само за 
позицията от обществената поръчка по която участва. За позицията по която не участва 
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в полетата предвидени за стойности не поставя суми. По преценка на участника може да 
постави в празните полета хоризонтална права линия. 

1.3. Ценово предложение на участника - попълва се Образец № 9 „Ценова 
оферта" Участникът попълва стойности само за позицията от обществената поръчка по 
която участва. За позицията по която не участва в полетата предвидени за стойности не 
поставя суми. По преценка на участника може да постави в празните полета 
хоризонтална права линия . 

2. Запечатване. 
Документите се запечатват в непрозрачен плик, който се надписва както следва: 

> В горния десен ъгъл се изписва: 

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

> В централната част се изписва: 
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на детски играчки, дидактични игри и материали, басейн за топки и мек 
конструктор по проект „Специални в образователните потребности, еднакви в 
обществото", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-
0021, финансиран изцяло или частично със средства от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на 
обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", бенефициент Община 
Кричим" разделена на две самостоятелно обособени позиции 

> 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; 

Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания 
по-горе начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 

3. Изисквания към документите: 

> Всички документи трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф 
„Вярно с оригинала", подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени 
конкретни изисквания за вида и заверката им; 
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> Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции, съгласно документа за регистрация; данните посочени в 
Търговския регистър, удостоверението за актуално състояние, удостоверението за 
самоличност - за физическите лица или изрично упълномощени за това лица; В 
последния случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 
изпълнението на такива функции; 

> Офертата се подава на български език в един екземпляр; 
> По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции. 
> Декларации, които не са подписани саморъчно, не се приемат за валидни и 

участникът се отстранява от участие 

4. Получаване на документацията за участие 

Документацията за участие в процедурата е налична и се предоставя безплатно на 
следната интернет страница: http://www.krichiiTi.bg или при поискване по електронна 
поща. Лица за контакт: Елена Тодорова Стойчева - ст. счетоводител, електронна поща: 
eli_stoi4eva@abv.bg тел.: 03145 2082 

5. Подаване на офертата 

> 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; 
> 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. 
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V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Възложителят назначава Комисия 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. 

2. Комисията определя правила за работата си, отваря, разглежда, оценява в 
съответствие с предварително избрания критерий и класира офертите по ред определен 
от длъжностните лица в Комисията 

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. 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

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

2. При сключване на договор определеният 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 2 към проекто-договора 

3. 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. 

4. 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. Когато за 
изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна 
отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

ХП. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

1. При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за 
валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на 
документите са в следната последователност: 

> Публична покана; 
> Технически спецификации 
> Образец на оферта, както и указания за подготовката й; 
> Проект на договор; 

8 

!Ннвестира егьв вашето бъдеще! 

mailto:krichim@abv.bg


ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0021 (̂ -̂  ] 
„Специални в образователните потребности,еднакви в обществото" ;):, " ^ ^ ф f 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на \ «"од;^ 
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси ", L — ' 

Европейски съюз съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ^ъаотжш сощален Ф О Я Д 

О Б Щ И Н А К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" №3, 

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet krichim@abv.bg 

2. Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

3. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се 
прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, 
свързани с предмета на обществената поръчка. При противоречие между 
настоящите изисквания и ЗОП се приема, че съответното обстоятелство се 
урежда в съответствие с изискванията на закона. 

• • 
• • 
• • 
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