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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в
Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и
посочените в настоящата обява изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или
косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на
изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Изисквания за личното състояние:
За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Не се поставят
изисквания относно упражняване на професионална дейност.
Икономическо и финансово състояние: Не се поставят изисквания относно
икономическото и финансово състояние.
Технически и професионални способности:
1.
Участникът да разполага със сервиз на територията на гр. Хасково, където са се
осъществява доставката, демонтажа на старите, монтажа на новите гуми и баланса.
2.
Сертификат ISO 9001:2015 на производителя или еквивалент, за стоките които ще
бъдат доставяни.
3.
Списък на договори за доставки на автомобилни гуми, изпълнени през
последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен
от препоръки за добро изпълнение.
Доказване на техническите и професионални способности:
По т. 1. Да представи документ, удостоверяващ правото на собственост, ползване или
договор за наем за периода на договора за доставка на гуми.
По т. 2. Да представи заверено копие/ия на сертификат ISO 9001:2015 на
производителя/производителите или еквивалент за гумите, които ще бъдат доставяни,
съгласно таблица 1.
Обхватът на сертификацията да съответства на предмета на поръчката и/или сходен.
По т. 3. Списък на договорите /най-малко 4/, за доставка на автомобилни гуми изпълнени
през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите заедно с доказателства за извършените доставки.
Списъкът, следва да бъде придружен от Препоръки/Удостоверения за добро
изпълнение.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
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увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Предлагана цена:
Тежест: 70 т.
Име: Срок на доставка:
Тежест: 20 т.
Име: Гаранционен срок:
Тежест: 10 т.

Определяне на комплексната оценка
Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка
на всяка оферта;
Показатели: предлагана цена, срок на доставка и гаранционен срок.
На първо място ще бъде класиран участникът получил най-висока комплексна оценка
(К). Останалите участници ще бъдат класирани на 2-ро и т.н. място в низходящ ред, в
зависимост от получената комплексна оценка (К).
Комплексната оценка (К) на всяка оферта и класирането на участниците в процедурата
за възлагане на обществената поръчка ще се извърши по следната методика:
К = К1 + К2 + К3
Максимален брой точки – 100 точки.
К1 е оценка на предложената цена, по формулата:
К1 = Ц (минимум) х Н1,
Ц (участник)
Където “Ц (минимум)” е минималната предложена от участниците обща цена за
доставка на гумите от таблица 1 от ценовото предложение, а “Ц (участник)” е
предложената от оценявания участник цена. Предложената цена да е в лева, без ДДС и
да включва доставка, демонтаж на старите гуми, монтаж на новите и баланс.
Тежестта на показателя (К1) е Н1 = 70 точки.
К2 е оценка на срокът на доставка, по формулата:
К2 = Д (минимум) х Н2,
Д (участник)
Където “Д (минимум)” е минималния предложен от участниците срок на доставка, а
“Д (участник)” е предложения от оценявания участник срок на доставка. Срокът на
доставка да бъде посочен в цяло число и да не е по-дълъг от 4 /четири/ работни дни.
Тежестта на показателя (К2) е Н2 = 20 точки.
К3 е оценка на гаранционния срок, по формулата:
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К3 = Г (участник) х Н3,
Г (максимум)
Където “Г (участник)” е предложения от оценявания участник гаранционен срок, а “Г
(максимум)” е максималният предложен от участниците гаранционен срок.
Гаранционният срок следва да бъде посочен в цяло число, в месеци.
Тежестта на показателя (К3) е Н3 = 10 точки.

В случай, че К на две или повече оферти са равни, комисията извършва класирането, съгласно
чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.
Предложените от участниците цени за изпълнение на предмета на настоящата поръчка
подлежат единствено на понижаване по време на изпълнение на договора, по условията и по
реда на ЗОП.
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [04/04/2018]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [04/08/2018]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11/04/2018]
Час: (чч:мм) [09:00]
Място на отваряне на офертите: гр. Хасково, ул. Сакар 2, ет. 5, стая 51,
Водоснабдяване и Канализация ЕООД.
Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Друга информация (когато е приложимо):
Гаранция за изпълнение на договора:
1.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от прогнозната стойност
на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.
1.2.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1.2.1. парична сума;
1.2.2. банкова гаранция;
1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
1.3.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето
лице - гарант.
1.4.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение или за авансово предоставените средства.
1.5.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки
от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
1.6.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са
указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и
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Изпълнителя.
1.7.
При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума
се внася по сметката на Възложителя (Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД):
- IBAN: BG85PIRB73241600851410; BIC PIRBBGSF - „Банка Пиреос България” АД,
1.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено
поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по
договора за възлагане на обществената поръчка.
1.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на
ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата
образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, раздел „Профил на
купувача“: http://zop.vikhaskovo.bg/home.php
Офертата се подава на български език - на хартиен носител.
Към офертата си участниците представят следните документи:
1. Образец No 1 - Опис на представените документи;
2. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, ако е приложимо (участник - обединение, което не
е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка: 1. Правата и задълженията на участниците в
обединението; 2. Разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3.
Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението).
3. Документи, доказващи техническите и професионални способности на участника, в
случая, тези, от подзаглавие „Доказване на техническите и професионални
способности“ от настоящата обява.
4. Образец No 2 – Представяне на участник
5. Образец No 3 - Техническо предложение, включващо:
а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) Деклариране на обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП;
в) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП;
г) Декларация за ползване/неползване на подизпълнител/и;
д) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя изготвено, съблюдавайки изискванията
на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение
на поръчката, представено в оригинал;
*За прегледност, поставете Техническото предложение в отделна папка.
6. Образец No 4 – Ценово предложение. Поставя се в плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, съдържащ ценово предложение на участника.
Цените следва да включват всички разходи на участника по изпълнение на поръчката,
да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен ДДС. При
несъответствие между цифрова и изписана с думи стойност ще се взима предвид
изписаната с думи. Не се допуска непосочване на стойност или посочване на стойност 0
лв.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква
информация относно цената. Участници, които и по какъвто и да е начин са включили
някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани
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