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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
1.1 ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка по реда на Глава 8 ”а” от ЗОП е:
“Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания на
територията на район „Северен” – община Пловдив, във връзка с изпълнение на Проект:
BG05M9OP001-2.002-0223-C001 - „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси””.
1.2. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Обществената поръчка се финансира по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, проект BG05M9OP001-2.002-0223-C001 „Услуги за по-добър живот”, който се осъществява в рамките на сключен договор за
БФП № BG05М90P001-2.002-0223-C001 с Министерство на труда и социалната политика
на 30.11.2015г.
1.3. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Повишаване качеството на живот и достъп до услуги за
социално включване на хората с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за
самообслужване, чрез предоставяне на интегрирани услуги в общността или в домашна
среда.
1.4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: Размерът на одобрените разходи на Възложителя за
доставка на ново специализирано транспортно средство за хора с увреждания е в размер
на 65 000.00 (шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС, съответно - 78 000.00 лв.
(седемдесет и осем хиляди лева) с ДДС. Тази стойност включва всички разходи по
изпълнение предмета на поръчката, включително транспортни разходи за доставка на
място. Окончателната стойност на поръчката е тази, предложена от участника, избран за
Изпълнител след проведената обществена поръчка.
1.5. СРОК НА ДОСТАВКА: Участниците следва да извършат доставката на МПС, включено в
предмета на обществената поръчка, в срок, не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни,
считано от влизане на договора в сила.

1.6. МЯСТО НА ДОСТАВКАТА – Община Пловдив - Район “Северен” адрес: бул. „ Цар
Борис III Освободител” 22 А,

II. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Раздел 1

Условия за участие в процедурата
В процедурата за възлагане на поръчката може да участва всеки кандидат, който
отговаря на предварително обявените условия.
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1. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка
кандидат, който е:
1.1 осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
a) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния
кодекс;
b) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
c) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
d) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния
кодекс;
e) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния
кодекс;
1.2. обявен в несъстоятелност;
1.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 , т.1 от Данъчно - осигурителния
процесуален кодекс, към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задължения, или има задължения
за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата в
която кандидатът или участникът е установен

2. Възложителят може да отстрани от участие в процедурата кандидат или
участник, който е:
1)
в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон , а в
случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си ;
2)
лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, или
каквато и да е друга дейност или професия свързана с предмета на поръчката
съгласно законодателството на държавата , в която е извършено нарушението ;
3)
виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка;
осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление
4)
по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по
чл.172 от НК против трудовите права на работниците
5) осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във връзка с
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
3. Изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 4 и 5 от Закона за обществените
поръчки възложителят прилага, както следва:
3.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
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3.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по
чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
3.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския
закон;
3.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
3.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват кандидата или участника;
3.8. случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при
възложител по чл. 7, т. 2.
4. Не могат да участват в процедура кандидати или участници:
4.1. при които лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или
със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
4.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
5. За подизпълнителите се прилагат изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП

Раздел 2

Техническа спецификация за изпълнението на обществена
поръчка
1. Предметът на настоящата поръчка e „Доставка на специализирано транспортно
средство, за хора с увреждания на територията на район „Северен” – община Пловдив,
във връзка с изпълнение на Проект: BG05M9OP001-2.002-0223-C001 - „Услуги за подобър живот”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси””. За
целите на документацията словосъчетанието „специализирано транспортно средство”
има значението на "Превозно средство със специално предназначение" - превозно
средство, предназначено за изпълнение на функции, които изискват специално
оформление на каросерията и/или оборудването. В тази категория се включват превозни
средства, при които е осигурен достъп за инвалидни колички.
2. Предвижда се извършването на доставка на един брой ново неупотребявано
МПС, което трябва да съответства напълно на техническите и експлоатационни
характеристики, посочени в техническите характеристики и да отговаря на всички
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стандарти и документи, касаещи качеството, екологията и безопасността, валидни в
страните от Европейския съюз.
3. В цената на МПС следва да са включени всички разходи за сертификация на
превозното средство и за издаване на „Удостоверение за индивидуално одобряване на
ново превозно средство” от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Автомобилът се издава с посоченото удостоверение, въз основа на което се регистрира в
КАТ. В цената да са включени и всички разходи за регистрация на превозното средство.
4. МПС следва да бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за
движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител,
светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му
документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на
български език.
5. МПС трябва да е маркирано съгласно правилата за публичност и информиране
за финансовата подкрепа от ЕС. Автомобилът следва да отговаря на всички изисквания
за движение по пътната мрежа на Република България;
6. Придружителни документи: Доставката на МПС следва да бъде придружено
от следните документи:
- Сервизна книжка – на български език;
- Инструкция за експлоатация на доставения/ите автомобил/и на български
език.
- Приемо-предавателен протокол, гаранционна карта, договор за обслужване и
сертификати за качество или еквивалент;
7. Качеството на доставката следва да отговаря минимум на параметрите зададени в
техническите характеристики, посочени в техническата спецификация.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Брой места: не повече от осем места за сядане в допълнение към мястото на
водача;
2. Двигател: дизел;
3. Вид предавателната /скоростна/ кутия: минимум 6-степенна механична скоростна
кутия;
4. Мощност на двигателя: над 120 к.с.;
5. ABS - Антиблокираща система на спирачките;
6. Дискови спирачки на предна и задна ос;
7. Имобилайзер;
8. Триточкови колани за всички седалки;
9. Климатроник;
10. Остъкление на пътническата част;
11. Висок покрив
12. Пълноразмерно резевно колело
13. Норма на екологичност – минимум Euro 5 (съответствие с европейските
стандарти за емисии) или еквивалент;
14. Плъзгаща врата отдясно;
15. Износоустойчиво подово покритие;
16. Усилена подова конструкция за фиксиране на инвалидни колички;

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0223-C001 – УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ
финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

17. Специализирано сертифицирано оборудване за 1 бр. инвалидни колички:
18. Специализирани лайсни на пода за подреждане на 1 бр. инвалидни колички;
19. Колани за закрепване на инвалидна количка към пода – комплект за 1 бр;
20. Инерционен триточков колан – комплект за 1 бр. инвалидни колички;
21. Полуавтоматична електро – хидравлична алуминиева платформа, вътрешно
разположена при задните врати, с товароподемност минимум 150 кг.;
22. Предпазна въздушна възглавница за водача и спътника;
23. Общо тегло на автомобила до 3.5 тона, да се управлява с шофьорска книжка
категория „В”;

Раздел 3

Гаранционен срок и гаранционна отговорност
Участникът трябва да осигури гаранция срещу поява на фабрични дефекти
минимум 36 (тридесет и шест) месеца или 100 000 (сто хиляди) километра, според това
кое от двете обстоятелства настъпи първо.
Участникът трябва да осигури гаранция срещу пробив от ръжда в продължение
на минимум 48 (четиридесет и осем) месеца, независимо за пробега в километри.
В Техническото си предложение Участникът следва да опише дейностите,
представляващи гаранционна поддръжка и ангажиращи негова гаранционна отговорност,
както и да посочи условията (гаранционните условия) за тяхното реализиране.
Всички разходи по отстраняването на гаранционни дефекти (чрез отстраняване
на гаранционен проблем, извършване на ремонт и/или замяна на дефектирали части и
устройства) са за сметка на Изпълнителя.
В случай, че състоянието на стоката при възникване на дефект позволява същата да бъде
закарана на собствен ход в сервиза на Изпълнителя, същата се представя от Възложителя в
сервиза на Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни от деня на изпращане на заявка за
рекламацията.
В случай, че състоянието на стоката при възникване на дефект не позволява същата да
бъде закарана на собствен ход в сервиза на Изпълнителя, транспорта до сервиза се осигурява от
Изпълнителя за негова сметка в срок от 3 (три) работни дни от деня на изпращане на заявка за
рекламацията.

За начало на гаранционния срок се счита датата на предаването, която се
установява от приемо-предавателния протокол, гаранционни карти, договор за
обслужване и сертификати за качество или еквивалент;
По време на гаранционния срок и при реализиране на гаранционната си
отговорност, Участникът следва да осигури влагането само на оригинални резервни
части. Гаранцията на вложените части и гаранцията на реализирания гаранционен
ремонт следва да бъде минимум 12 (дванадесет) месеца.
Участникът следва да предложи срок за отстраняване на гаранционния дефект,
който не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) дни при получена рекламация относно
възникване на гаранционно събитие, в който на свой риск и за своя сметка да извърши
ремонт и/или да замени дефектните части, възли и/или агрегати с нови.
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Участникът следва да предложи срок не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни
дни за доставяне на ново МПС от същия вид, качество и технически параметри за своя
сметка, считано от момента, в който се установи невъзможността за отстраняване на
гаранционния дефект. Участникът следва да потвърди, че за новодоставения лек
автомобил се установява нов гаранционен срок, еднакъв на този, предложен в офертата.
Забележки: * Участник предложил гаранционни срокове, които са по-кратки от
поставените от Възложителя с настоящата Техническа спецификация минимални
гаранционни срокове, ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия и ще бъде предложен за отстраняване от понататъшно участие в процедурата.
** Участник предложил срокове за отстраняване на гаранционни дефекти, които
са по-дълги от поставените от Възложителя с настоящата Техническа спецификация
максимални срокове, ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия и ще бъде предложен за отстраняване от понататъшно участие в процедурата.

Раздел 4

Подготовка на офертата
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия.
1. Участникът в поръчката има право да представи само една оферта. Участникът
не може да предложи варианти на офертата си.
2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана,
настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са
задължителни за участниците. Офертите трябва да бъдат напълно съобразени с тези
образци.
3. Към офертата трябва да са приложени всички изискуеми от Възложителят
документи, посочени в пояснителния документ. Участникът трябва да проучи всички
инструкции, образци, условия и спецификации в настоящата документация.
Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или
представянето на оферта, неотговаряща на документацията е основание участникът да
бъде отстранен.
4. Изискуемите документи към офертата трябва да бъдат представени в оригинал,
съответно заверени от участника копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат
съобразно изискванията на Възложителя към конкретните документи.
5. Срокът на валидност на офертите е 90 ( деветдесет) календарни дни считано от
датата на отваряне на офертата.
6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представи самостоятелна оферта. На основание чл.55, ал.6 от ЗОП
едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
7. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на район «Севрен» на
адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Освободител” 22А в срок до 16:30 часа на датата
посочена в публичната покана – 25.04.2016г.
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8. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва:
А) име и адрес на Възложителя;
Б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес
на кандидата;
В) наименование на предмета на процедурата
9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и
часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се разглеждат от
Възложителя.
10. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2016г. от 10.30ч. в
заседателната зала на административната сграда на район “Северен”, с адрес: гр.
Пловдив, бул.“Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а.

Раздел 5

Съдържание на офертата
Документи, които участникът следва да представи:
1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от
участникът ( свободен текст);
2. Представяне на участника - Приложение № 1
3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение № 2
4. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП -Приложение №3
5. Декларация-съгласие от подизпълнителя, ако се предвижда наличието на
такъв от участника - Приложение №4
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при изпълнение на поръчката няма да участват подизпълнители,
участникът следва да е декларирал това обстоятелство.
Подизпълнители – Всеки участник има право неограниченно да ползва
подизпълнители, като подизпълнителите следва да са посочени в офертата, като
трябва да отговарят на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.
6. Техническо предложение - Приложение №5, ведно с ПОДРОБНИ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на предлаганото моторно превозно
средство, представляващи неразделна част от Техническото предложение.
ЗАБЕЛЕЖКА:Участник, който не е приложил ПОДРОБНИ ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ на предлаганото от него моторно превозно средство, към
Техническото предложение /Приложение № 5/, ще бъде отстранен от процедурата.
7. Ценово предложение - Приложение №6
ЗАБЕЛЕЖКА: В цената да са включени всички разходи за сертификация на
превозното средство и за издаване на „Удостоверение за индивидуално одобряване на
ново превозно средство” от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Автомобилът се издава с посоченото удостоверение, въз основа на което се
регистрира в КАТ.
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Участници, подали ценови оферти надвишаващи максималната стойност за
изпълнение на поръчката, ще бъдат отстранени от участие.
8. Справка-Декларация /свободен текст/ за сервизната мрежа на територията на
страната, оторизирана от производителя или от оторизиран негов представител за
региона, в които попада територията на страната.
- Минимални изисквания - участникът трябва да разполага с поне един
оторизиран сервиз на територията на гр. Пловдив.
9. Ако част от информацията от офертата има конфиденциален характер и
участникът не желае нейното оповестяване, той може да се възползва от възможностите
на чл.33 ал.4 от ЗОП. Възложителят няма да разкрива информацията, посочена от
участниците като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с
изкл. на случаите по чл.44 и чл.73, ал.4 от ЗОП.

Раздел 6

Оценяване на офертите
1. Критерий за оценка на офертите - „Икономически най- изгодна оферта“
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). На първо място се класира участникът
получил най-висока комплексна оценка КО. Максималния брой точки, които участника
може да получи е 100 точки.
1.1. Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по
формулата:
КО = П-1 + П-2
1.2. Показатели, подлежащи на оценяване:
П-1 - Цена за доставка на МПС
П-2 - Срок на доставка
2. Изчисляване на показателите:
А) П-1 - Цена за доставка на МПС - относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 70 точки.
Максималният брой точки – 70, получава офертата с предложена най-ниска цена.
Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
Ц min
П1 = 70 х --------, където
Цn
П1-n са точките на n-тия кандидат
70 са максималните точки по показателя;
Ц min е най-ниската предложена цена;
Ц n e цената на n-тия кандидат.
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Б) П-2 - Срок на доставка - относителната тежест на показателя в комплексната
оценка е 30 точки.
Участникът предложил най – кратък срок за доставка получава максимален брой
точки по показателя – 30 точки. Точките на останалите кандидати се определят в
съотношение към най-краткия срок за доставка по следната формула:
Д min
П2 = 30 х ------------, където
Дn
30 са максималният брой точки по показателя;
Д n е срока на n-тия кандидат;
Д min е най-краткият срок за доставка;
**ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията по показател срок за изпълнение се
представят като цяло число. Оценява се предложения от участника срок за
доставка в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за
изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е предложен срок за
доставка, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на
поръчката, който е 30 дни.

Раздел 7

Сключване на договор за възлагане на поръчката
1. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчката
по процедурата с участника, класиран от комисията на първо място, който трябва да
отговаря на чл.101е, ал.2 от ЗОП
2.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при
условията на ал.1 и 2 с участникът, класиран на второ и следващо място, кагато
участникът, който е имал право да сключи договора:
- Откаже да сключи договора
- Не е представил някои от документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП
- Не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП
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