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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00159 Поделение:

Изходящ номер: 981 от дата: 02/04/2020 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

да

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 02/04/2020 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 00159-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Община Добричка Национален регистрационен номер: 000852188

Пощенски адрес: ул. Независимост № 20

Град: Добрич код NUTS: BG332 Пощенски код: 9300 Държава: България

Лице за контакт: Ели Петрова - Директор Дирекция ХДЕППИП Телефон: +359 58600889

Електронна поща: kmet@dobrichka.bg Факс: +359 58600806

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.dobrichka.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL) http://dobrichka.bg/profile/

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-02042020-318?preview=true

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.dobrichka.bg/
http://dobrichka.bg/profile/
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-02042020-318?preview=true
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Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за
смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по
пет обособени позиции

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 35112000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Доставки

II.1.4) Кратко описание: 
„Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на
отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415
„Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с
акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. по пет
обособени позиции“

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 649989.99      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него
бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“

Обособена
позиция
номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 35112000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение: 
гр. Добрич, п.к. 9300, ул. "Независимост" 20, община Добричка.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания) 
Ролков контейнер 1 бр.
Бензинов електрогенератор 1 бр.
Пневматична телескопична мачта 1 бр.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 224400.20      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в дни: 240

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в
граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 „Доставка на дрон“ Обособена позиция номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 35112000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение: 
гр. Добрич, п.к. 9300, ул. "Независимост" 20, община Добричка.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания) 
Доставка на дрон 1 брой

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21432.00      Валута: BGN
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в дни: 240

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в
граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 „Доставка на специализирано противопожарно и
аварийно-спасително оборудване“

Обособена позиция
номер: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 35112000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение: 
гр. Добрич, п.к. 9300, ул. "Независимост" 20, община Добричка.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания) 
Помпа за отпадни води 3" - 4 броя
Плаваща помпа - 2 бр.
Потопяема електро помпа - 2 бр.
Хидромоторнa помпа - 2 бр.
Спасителни жилетки - 10 бр.
Каски - 10 бр.
Облекла за плитки води - 10 бр.
Акумулаторни осветителни прибори - 8 бр.
Мегафон - 1 бр.
Спасителни въжета - 4 бр.
Спасителни колани с карабинер - 4 бр.
Ръчна лебедка - 1 бр.
Моторен трион за дърво - 2 бр.
Моторен дисков циркуляр - 2 бр.
Канджа сглобяема - 1 бр.
Канджа котка - 1 бр.
Плаващи въжета - 5 бр.
Дъждобрани - 10 бр.
Стълба сглобна, четиризвенна - 1 бр.
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Спасителни пояси - 5 бр.
Комплект маркиращи бои - по 5 бр. от цвят /Зелен и червен/
Санитарен комплект за първа помощ - 1 комплект

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 224351.80      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в дни: 240

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в
граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 „Доставка на надуваема лодка с извънбордов
двигател и ехолот“

Обособена позиция
номер: 2 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 35112000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение: 
гр. Добрич, п.к. 9300, ул. "Независимост" 20, община Добричка.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания) 
Надуваeма лодка с извънбордов двигател - 1 бр.
Ехолот - 1 бр.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
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Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24808.41      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в дни: 240

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в
граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 „Доставка на високопроходими автомобили“ Обособена позиция номер: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 35112000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение: 
гр. Добрич, п.к. 9300, ул. "Независимост" 20, община Добричка.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания) 
Високопроходим командно-щабен автомобил SUV 4x4 - 1 брой
Високопроходим автомобил 4x4 - брой

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
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Стойност, без да се включва ДДС: 154997.58      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в дни: 240

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта: Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в
граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния-България 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация: 

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в
професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията: 
Възложителят не поставя изисквания, отнасящи се до годността /правоспособността/ за
упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря
на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1) Да е реализирал минимален специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, за последните три приключили финансови години в размер равен или по-голям
на:
- по ОП № 1 – 200 000 лв. без включен ДДС;
- по ОП № 2 - 20 000 лв. без включен ДДС
- по ОП № 3 - 200 000 лв. без включен ДДС.
- по ОП № 4 - 20 000 лв. без включен ДДС.
- по ОП № 5 - 150 000 лв. без включен ДДС.
Забележка: Сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е:
- по ОП № 1: Идентични дейности с предмета на обществената поръчка и/или дейности,
свързани с доставка на специализирани контейнери;
- по ОП № 2: Идентични дейности с предмета на обществената поръчка и/или дейности,
свързани с доставка на безпилотни въздухоплавателни средства;
- по ОП № 3: Идентични дейности с предмета на обществената поръчка и/или дейности,
свързани с доставка на специализирано противопожарно и/или спасително оборудване и/
или на специализирани транспортни средства, оборудвани за противопожарни и/или
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аварийно-спасителни дейности.
- по ОП № 4: Идентични дейности с предмета на обществената поръчка и/или дейности,
свързани с доставка на плавателни и транспортни превозни средства.
- по ОП № 5: Идентични дейности с предмета на обществената поръчка и/или дейности,
свързани с доставка на специализирани високопроходими моторни превозни средства.
Забележка: Изискването се отнася за всяка обособена позиция поотделно, като в случай
че оферта се подава за повече от една обособена позиция, минималните нива не се
сумират.
2) Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи
и пасиви, както следва:
- Коефициент на обща ликвидност (Кол) минимум 1,5;
- Коефициент на бърза ликвидност (Кбл) минимум 1.
Коефициентите се изчисляват по Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП за
установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви,
Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП. Изискванията се отнасят за всяка
обособена позиция поотделно.
Доказване:При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът
декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в
съответната част, а именно: част IV „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и
финансово състояние“, т. 4).
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след
отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: справка за оборота в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, и годишните финансови отчети или техни съставни
части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен.Преди сключване на договор за обществена поръчка,
възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи
по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП – справка за оборота в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, и годишните финансови отчети или техни съставни части, когато
публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен.Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения,
които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт
и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 
1)Участникът да е реализирал минимален специфичен оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години в размер равен
или по-голям на:
- по ОП № 1 – 200 000 лв. без включен ДДС;
- по ОП № 2 - 20 000 лв. без включен ДДС
- по ОП № 3 - 200 000 лв. без включен ДДС.
- по ОП № 4 - 20 000 лв. без включен ДДС.
- по ОП № 5 - 150 000 лв. без включен ДДС.
2) Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи
и пасиви, както следва:
- Коефициент на обща ликвидност (Кол) минимум 1,5;
- Коефициент на бърза ликвидност (Кбл) минимум 1.
Изискването се отнася за всяка обособена позиция поотделно, като в случай че оферта
се подава за повече от една обособена позиция, минималните нива не се сумират.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
1) Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на обществената поръчка, за последните три години от датата на
подаване на офертата.
Под дейност сходна с предмета на обществената поръчка следва да се разбира:
За Обособена позиция № 1: Доставка на специализирани контейнери (тип фургон) и
оборудване към тях;
За Обособена позиция № 2: Доставка на безпилотни въздухоплавателни средства;
За Обособена позиция № 3: Доставка на специализирано противопожарно и/или спасително
оборудване и/или на специализирани транспортни средства, оборудвани за
противопожарни и/или аварийно-спасителни дейности.
За Обособена позиция № 4: Доставка на плавателни и транспортни превозни средства.
За Обособена позиция № 5: Доставка на високопроходими моторни превозни средства.
Забележка: „изпълнена” е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от
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Възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
Забележка: Изискването се отнася за всяка обособена позиция поотделно, като в случай
че оферта се подава за повече от една обособена позиция, минималните нива не се
кумулират.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с изискването по т.
«1)», като посочи необходимата информация за изпълнената/изпълнените доставка/и,
идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, през последните три
години, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел "В": „Технически и професионални
способности“, поле «За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид…»
от ЕЕДОП.
На основание чл.112, ал.1, т.2 във връзка с чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, за доказване на
техническите и професионални способности, участникът, избран за изпълнител
представя: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
документи, които доказват извършената доставка.
2)Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС
EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен) с обхват:
По обособени позиции № 1,2,3 и 5:
- „Производство и/или трансформация и/или търговия и/или доставка на специализирани
превозни средства и/или на специализирано оборудване” (или еквивалентен).
По обособена позиция № 4:
- „Производство и/или трансформация и/или търговия и/или доставка на специализирани
плавателни и транспортни превозни средства и/или на специализирано оборудване” (или
еквивалентен).
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с изискването по т.
«2», като посочи необходимата информация за наличието, обхвата и валидността на
изискуемия сертификат, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел "Г": «Схеми за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление», поле «Сертификати
от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството» от
ЕЕДОП.
3) Участникът следва да прилага система за управление на околната среда по стандарт
EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен) с обхват:По обособени позиции № 1,2,3 и 5: -
„Производство и/или трансформация и/или търговия и/или доставка на специализирани
превозни средства и/или на специализирано оборудване” (или еквивалентен).
По обособена позиция № 4: - „Производство и/или трансформация и/или търговия и/или
доставка на специализирани плавателни и транспортни превозни средства и/или на
специализирано оборудване ” (или еквивалентен).
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с изискването по т.
«3», като посочи необходимата информация за наличието, обхвата и валидността на
изискуемия сертификат, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел "Г": «Схеми за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление», поле «Сертификати
от независими органи, удостоверяващи стандарти или системи за екологично управление»
от ЕЕДОП. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 
1)Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или
сходен с този на обществената поръчка, за последните три години от датата на
подаване на офертата.
Под дейност сходна с предмета на обществената поръчка следва да се разбира:
За Обособена позиция № 1: Доставка на специализирани контейнери (тип фургон) и
оборудване към тях;
За Обособена позиция № 2: Доставка на безпилотни въздухоплавателни средства;
За Обособена позиция № 3: Доставка на специализирано противопожарно и/или спасително
оборудване и/или на специализирани транспортни средства, оборудвани за
противопожарни и/или аварийно-спасителни дейности.
За Обособена позиция № 4: Доставка на плавателни и транспортни превозни средства.
За Обособена позиция № 5: Доставка на високопроходими моторни превозни средства.
2)Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС
EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен) с обхват:
По обособени позиции № 1,2,3 и 5:
- „Производство и/или трансформация и/или търговия и/или доставка на специализирани
превозни средства и/или на специализирано оборудване” (или еквивалентен).
По обособена позиция № 4:
- „Производство и/или трансформация и/или търговия и/или доставка на специализирани
плавателни и транспортни превозни средства и/или на специализирано оборудване” (или
еквивалентен).
3)Участникът следва да прилага система за управление на околната среда по стандарт
EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен) с обхват:
По обособени позиции № 1,2,3 и 5:
- „Производство и/или трансформация и/или търговия и/или доставка на специализирани
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превозни средства и/или на специализирано оборудване” (или еквивалентен).
По обособена позиция № 4:
- „Производство и/или трансформация и/или търговия и/или доставка на специализирани
плавателни и транспортни превозни средства и/или на специализирано оборудване ” (или
еквивалентен).

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на
лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 
Срокът за доставка за всяка позиция е съгласно посочения в техническото предложение на
участника, избран за изпълнител, но предлаганият срок за доставка не може да надхвърля
240 (двеста и четиридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на
възлагателно писмо от възложителя.
Ценова оферта на участник, в която се предлага цена по-висока от посочената обща
прогнозна стойност на обществената поръча, ще бъде отстранена, поради несъответствие с
това предварително обявено условие.
Поръчката се изпълнява при условията на договора, техническата спецификация за всяка
позиция, предложенията на изпълнителя и приложимите норми, правила и нормативи.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:
НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура: 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не



6.04.2020 г. Обявление за поръчка

www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=970788&mode=view 11/13

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 12/05/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 
или Продължителност в месеци: 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 14/05/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място: 
гр. Добрич, ул. Независимост № 20
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 
На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е обединение от физически
и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
2.Други основания за отстраняване от участие:
- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;
- участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката; правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/
или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са
изброени в приложение № 10;
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято
оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 – 5 от ЗОП;
- участници, които са свързани лица.
3. Допълнителни основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена
поръчка, предвидени специални закони:
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- По отношение на участник в процедурата не следва да е налице някое от основанията,
посочени в чл.3, т.8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) ,
освен, ако участникът не попада в обхвата на изключенията съгласно чл.4 от същия
закон. При наличие на посоченото основание, участникът се отстранява от процедурата.
- По отношение на участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка, не следва да са налице обстоятелства по чл.69 Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) . При наличие на
посоченото основание, участникът се отстранява от процедурата.
4. Изпълнителят гарантира авансовото плащане по Договора с гаранция, обезпечаваща
авансовото плащане в размер на 100% (сто процента) от неговата стойност.
Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за авансово плащане в срок от 30
календарни дни от подписване на Договора, към фактурата за авансово плащане.
Определеният за изпълнител участник, най – късно към датата на сключване на
договора, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от
стойността на договора без включен ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника, избран за
изпълнител:
• парична сума;
• банкова гаранция или
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за
изпълнение са уредени в договора за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

http://www.cpc.bg/
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1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


