АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 3РД – 666/03.06.2019 г.
Възложител: Сухопътни войски - военно формирование 22450
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2953
Адрес: бул. Ген. Тотлебен №34, 1606 София
Лице за контакт (може и повече от едно лица): по процедурни въпроси – Васил Тодоров
Телефон: 02 9223409
Лице за контакт по технически въпроси – инж. Лидия Панева
Телефон: 02 9223426
E-mail: dop_sv@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката:
Уреди и материали за водопровод и баня (вкл. санитарни изделия)
Кратко описание:
Доставка на уреди и материали за водопровод и баня (вкл. санитарни изделия), необходими
за извършване на ремонтни дейности по сградна ВиК мрежа и подмяна на част от
санитарните изделия и арматура, във военно формирование 28330 – Смолян
Място на извършване: военно формирование 28330 – Смолян
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 12242.50 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
В т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. Участник ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка ако:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл.
352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в
друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може
да бъде отстранен;
Основанията по т. 1.1, т. 1.2, и т.1.7 се прилагат за лицата, които представляват
участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи
съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи
участва юридическо лица, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Това са лицата
посочени в чл. 40 от ППЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат по реда и сроковете, посочени в чл. 57 от
ЗОП.
Участник за когото са налице основанията по т. 1.1-1.7 има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.
Като доказателства за надеждност се представят документи по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
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2. Други основания за отстраняване от участие.
Освен на основанията посочени в т.1, Възложителят ще отстрани от обществената
поръчка и участник за който е налице някое от следните обстоятелства:
2.1. Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП във връзка
с чл. 101, ал.11 и чл. 107, т.4 от ЗОП.
2.2. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните
от
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
/ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/, дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат да участват в процедура по
обществена поръчка, 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 същия закон.
2.3. На основани чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
2.4. На основание чл. 327б от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република
България, военнослужещ или цивилен служител, изпълняващ действия по управление,
разпореждане или контрол в Министерството на отбраната, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия, който в последната
година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвал в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение
на три години от освобождаването му от военна служба или от прекратяване на
служебното му правоотношение да участва или да представлява физическо или
юридическо лице в такива процедури пред структурите, в които е служил.
Участник ще бъде отстранен от настоящата обществената поръчка, ако са налице някои
от изискванията посочени в т. 1 и т. 2 от настоящите указания, възникнали преди или по
време на обществената поръчка.
Ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица същият ще бъде
отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и когато за член на
обединението е налице някое от изискванията посочени в т. 1 и т. 2, от настоящите
указания.
Изискванията за условията за участие и към личното състояние от настоящите указания
се отнасят и за подизпълнителите и третите лица чийто капацитет ще се ползва от
участника.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл.57,
ал.3 от ЗОП.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
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Технически и професионални способности:
1. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството IS0
9001:2015 или еквивалентен, съгласно чл.63, ал.1. т.10 от ЗОП с обхват производство или
търговия с уреди и материали за водопровод и баня (вкл. санитарни изделия).
Когато участникът, е чуждестранно лице, той следва да притежава съответните
еквивалентни документи, издадени от компетентни органи, съгласно законодателството на
държавата членка, в която участникът е установен.
Забележка: В случай, че участникът участва в поръчката като обединение, което не е
юридическо лице, минималното изискване да има внедрена система за управление на
качеството IS0 9001:2015 или еквивалентен, се отнася за този член на обединението, който
ще извършва дейностите по доставката на уреди и материали за водопровод и баня (вкл.
санитарни изделия)
Участникът декларира съответствието с критерия за подбор с декларация в свободен
текст, приложение към Техническото предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.
Документите за съответствие с поставените изисквания /копие от валиден сертификат
IS0 9001:2015 или еквивалентни мерки, съгласно чл.64, ал.1. т.10 от ЗОП с обхват
производство или търговия с уреди и материали за водопровод и баня (вкл. санитарни
изделия)/ се представят при условията на чл. 67, ал. 5 ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Изисквано минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил минимум една
доставка, идентична или сходна с тази на поръчката за последните 3 (три) години, считано
от датата на подаване на офертата.
В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася общо за
обединението.
Забележка:
- Под „изпълнена“ следва да се разбира такава доставка, чието изпълнение е
приключило в рамките на заложения от възложителя по-горе период, независимо от
датата на започването ѝ.
- Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“
следва да се разбира доставка на уреди и материали за водопровод и баня (вкл. санитарни
изделия), в обем, равен или по-голям от приложения към Техническа спецификация с рег. №
3СВ – 5132/05.08.2016 г. списък на материалите. Изискуемият обем може да бъде доказан
с една или повече от една доставки.
Участникът декларира съответствието с критерия за подбор, чрез посочване на
информацията (списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите) в Декларация за
изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
Документите за съответствие с поставените изисквания (документи които доказват
извършената доставка) се представят при условията на чл. 67, ал. 5 ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2
от ЗОП.
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
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
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Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[x] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: 13.06.2019 г.
Час: 17:30
Срок на валидност на офертите:
Дата: 12.08.2019 г.
Час: 17:30
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 14.06.2019 г.
Час: 10:30
Място на отваряне на офертите: бул. Ген. Тотлебен №34, 1606 София
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):
Във връзка с установения режим на достъп в сградата, при желание на участниците в
поръчката за присъствие на заседанието на комисията при отваряне на офертите, следва до
17:30 часа на 13.06.2019 г. да представите на факс 02 9223413 или на e-mail:
dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и
фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената
поръчка, на която желаете да присъствате.
Дата на настоящата обява: 03.06.2019 г.
Възложител:
Трите имена: ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

/П/

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ

Длъжност: КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
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