ОДОБРЯВАМ :
ГЕОРГИ

КОЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет :

„Доставка на два броя леки
автомобили за нуждите на Върховния
административен съд“

гр. София, април 2016 г.

Настоящата документация е изготвена съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП и одобрена на
основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП с Решение № ………./11.04.2016 г., на председателя на
ВАС.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ВАС с адрес: гр. София, бул. „Ал.Стамболийски” №18, на основание Решение №
………./11.04.2016 г., на председателя на ВАС, обявява открита процедура за възлагане
на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за
нуждите на Върховния административен съд“
Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете и подготвите своите
оферти за участие в тази процедура по реда на ЗОП.
Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернетстраницата на Възложителя www.sac.government.bg в профила на купувача.
Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител по реда на
чл. 28, ал. 7 от ЗОП.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща
участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.

или факс, освен ако

Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в
срок до 12.00 часа на 25 май 2016 г., включително, в служба „Регистратура“- стая 1а,
партер в сградата на съда ,ул. „Александър Стамболийски“ № 18, п.к. София 1301.
Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която
ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите. За деня на
отваряне на ценовите оферти, се прилага разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към нас
9404387 и , e-mail: К.Georgieva@sac.justice.bg

на телефон (02)

СЪДЪРЖАНИЕ
на документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет„Доставка на два броя леки автомобили за нуждите на Върховния
административен съд”

1. Копие на Решение №……….. за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка
2. Обявление за обществена поръчка .
3. Техническа спецификация
4. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите
5. Указания за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка
6. Представяне на участника (образец)
7. Техническо предложение за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка (образец)
8. Списък по чл.51 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки (образец)
9. Ценово предложение за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка (образец)
10. Проект на договор
11. Декларация по чл.47 ал.9 ЗОП (образец)
12. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ал.7, както и за
липса на обстоятелство по чл.8 ал.8 т.2 ЗОП (образец)
13. Декларация по чл.33 ал.4 от Закона за обществените поръчки (образец)
14. Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6 ал.5 т.3 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари (образец)
15. Декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

(образец)

16. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор (образец)

Техническа спецификация
I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА
ПОРЪЧКАТА:
Обществената поръчка е: „Доставка на два броя
леки автомобили за нуждите на Върховния
административен съд“.
1.Срокът за изпълнение на поръчката е до 120 дни
от датата на подписване на договора.
2.Място на изпълнение на доставката – ВАС,
гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ №18.

II.СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Клас

М1, Седан (АА)

2. Брой места

4+1

3. Врати

4

4. Двигател
4.1 Вид гориво

дизелово

4.2 Брой цилиндри

не по-малък 4

3

4.3 Обем , cm
4.4 Мощност по DIN или еквивалентно, kW

не по-малък от 1 800 cm3
не по-малка от 100 kW

5. Екологична норма

Euro 6

6. Разход на гориво при смесен цикъл на движение,
l/100км
7. Клас енергийна ефективност
(емисии СО2,
3
g/cm )
8. Скоростна кутия
9. Задвижване

не по-висок от 5,0 l/100км
не по-нисък от клас В
(емисии СО2 115 – 130,5 g/cm3)
Механична,
не по-малко от 5- степенна
4х2

10. Междуосие,mm

не по-малко от 2730 mm

11.Гаранционни условия:
11.1 Гаранционен срок

не по-малък от 4 години, при

11.2 Гаранционен пробег
11.3 Гаранционен срок на антикорозионното
покритие

условията на заводската гаранция
не по-малък от 100 000 км

не по-малък от 10 години
12.Технически изисквания
12.1Безопасност
12.1.1 Регулируем по височина и дълбочина волан със сервоусилвател
12.1.2 Въздушна възглавница за водача и пътника до водача
12.1.3 Странични въздушни възглавници
12.1.4 Въздушни завеси
12.1.5 Предпазни колани за всички седалки с
12.1.6 Антиблокираща спирачна система
12.1.7 Система за разпределение на спирачната сила
12.1.8 Асистент при аварийно спиране
12.1.9 Електронна система за контрол на траекторията (стабилност) ESP
или еквивалентно
12.1.10 Електронна система за контрол на сцеплението
12.1.11 Автоматично включване на аварийните светлини при внезапно
спиране
12.1.12 Предупредителен сигнал при непоставени предпазни колани
12.1.13 Вътрешно огледало за обратно виждане с функция против
заслепяване
12.2 Минимално обзавеждане
12.2.1 Регулируема по височина седалка на водача
12.2.2 Централно заключване с дистанционно управление
12.2.3 Електронен имобилайзер
12.2.4 Климатроник
12.2.5 Бордови компютър
12.2.6 Аудио система MP3/USB
12.2.7 Прозорци на вратите с електрическо управление
12.2.8 Външни огледала с отопление и електрическо управление
12.2.9 Дневни светлини
12.2.10 Джанти с размер не по-малък от 16“

12.2.11 Резервно колело

III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО/ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОМОБИЛИ/
1.Предлаганите автомобили да са нови и неупотребявани.
Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован 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. Може да се постави условие участниците, спечелили търга те да регистрират
автомобилите.
2. При доставката на автомобилите същите следва да бъдат придружени с декларация за
съответствие, както и с удостоверение за изпълнение на автомобилите във версия за
Европа/EU/.
3. Участниците следва да осигурят сервизно обслужване на автомобилите по време на
гаранционния срок,както и след него.

IV ГАРАНЦИОННИ И СЕРВИЗНИ УСЛОВИЯ
1.Участниците следва да предложат обща гаранция на автомобилите от 4 или повече
години или 100 000 км пробег, което настъпи първо.
2.Участниците следва да осигурят гаранционно обслужване по общите условия на
производителя.
3.Участниците следва да представят списък с дейностите, включени в обслужването на
автомобилите по време на гаранционния срок.
4.Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми,ремонти или замяна на
дефектирали части и устройства,както и транспортирането на автомобила от
местоположението му при възложителя,когато не може да се придвижи на собствен ход, до
оторизирания сервиз по време на гаранционния срок, са за сметка на изпълнителя.

V. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1.Заплащането ще се извършва след приемане на доставката с приемо- предавателен
протокол, подписан от представители на двете страни и предсавянето на фактура от
изпълнителя.
2.Дължимата от възложителя сума се ще се заплаща по банков път, всрок до 10 дни след
представянето на фактура.

VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Предложенията трябва да са валидни 90/деветдесет/ календарни дни от крайния срок за
получаване на офертите.

МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.
На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо
на изискванията на възложителя.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на
получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по
определените в Методиката за оценка показатели.
Участниците, с допуснати до оценяване оферти се класират по низходящ ред,
като участникът с офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на
първо място.
Офертите на участниците се оценяват по следните показатели:
О1 - Разход на гориво с максимален брой точки 15
О2 - Екология (емисии CO2) с максимален брой точки 10
О3 - Допълнително обзавеждане с максимален брой точки 10
О4 - Срок на доставка с максимален брой точки 15
Оц- Предложена цена с максимален брой точки 50
Оценката на показателите се извършва по следния начин:
Оценка по технически показатели ОТП
Оценка по разход на гориво О1
Максималния брой точки 15, получава офертата с най-нисък разход на гориво
(Рмин). Оценката (броя точки) за останалите участници в процедурата се определя
като отношение на предлагания разход на гориво Рпредл, спрямо най-ниския разход
на гориво Рмин по формулата.
О1 = Р мин/Р предл. x 15

Оценка по екология (емисии СО2) О2
Максималния брой точки 10 получава офертата с най-ниско съдържание на CO2
(g/km). Офертите се подреждат във възходящ ред, съобразно количеството CO2 в грама
за километър пробег (g/km). Оценката в брой точки за останалите участници, след
първия се определя, като се отнема по една точка за всяка следваща възходяща
позиция. Всички участници след 10-ия (десетия) получават по 0 т. по този показател.
О2 = 10 – Н,
където, Н е поредния номер по възходящ ред на съответния участник, след
участника с най-ниски емисии на СО2.

Оценка по допълнително обзавеждане О3
За всеки допълнително предложен елемент и/или функция от посочените подолу, съответната оферта получават допълнително по 2 т. Оферта, в която не се
предлага нито един допълнителен елемент или функция от приложения списък
получава 0 (нула) точки по този показател.
1.
2.
3.
4.
5.

Парктроник – преден и заден
Старт-стоп функция на двигателя
Система за разпознаване на умората
Асистент за потегляне по наклон
Резервно колело с нормален размер

О3 = М х 2,
където, М е броя на предложените от съответният участник, допълнителни
елементи и/или функции от посочените.
Оценка по срок за доставка О4
Максималният брой точки 15, получава офертата с предложен най-кратък срок
на доставка. Оценката (броя точки) за останалите участници в процедурата се
определя като отношение спрямо най-краткия срок на доставка по посочената по-долу
формула. Срокът на доставка се предлага като цяло число в дни, считано от датата на
заявка от страна на Възложителя.

О2 = Ссрд мин. / Ссрд предл. x 15
където, Ссрд мин. е минималния срок на доставка в дни,
Ссрд предл. – е предложени от съответния участник срок на
доставка
Изчисляване на оценка по технически показатели ОТП

Оценката по технически показатели ОТП , се получава като сума от получените
оценки за отделните показатели по посочената по-долу формула:
ОТП = О1 + О2 + О3
Максималният срок за доставка на автомобилите е до 120 от датата на подписване на договора.

Оценка по предложена цена ОЦ
Максималният брой точки 50, получава офертата с предложена най-ниска цена.
Оценката (броя точки) за останалите участници в процедурата се определя като
отношение спрямо най-ниската цена по посочената по-долу формула. Цената Ц се
предлага в хиляди лева до втория знак след деситичната точка.
ОЦ = Ц мин/Ц предл. x 50
Изчисляване на комплексната оценка ОК
Комплексната оценка ОК, с максимален брой точки 100, се получава като сума
от получените оценки по технически показатели и предложена цена по посочената подолу формула:
ОК = ОТП + ОЦ
Получената оценка в точки за всеки показател се изчислява до втория знак след
десетичната запетая, като се спазват математическите правила за закръгляне (при
трета цифра от 1-5, към по-ниската стойност, при трета цифра от 6-9 към по-високата
стойност). Комплексната оценка се определя до две цифри след десетичната запетая.

Крайно класиране на участниците
1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,
получени от всеки участник.
2.

На първо място се класира участникът с най-висок брой точки.

3. На основание чл.71, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две
или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал.1, т. 2 от ЗОП, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена
и се класира на първо място тази офертата.
4. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с
най-висока относителна тежест (Допълнително обзавеждане – О3) и се избира
офертата с по-голям брой точки по този показател.
5. Ако и по този ред не може да се извърши избор, комисията провежда
публично жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място (с
най-много точки) оферти.

УКАЗАНИЯ
за провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Доставка на леки автомобили за нуждите на Върховния административен
съд”

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни
обединения, което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който (чл.47 ал.1 т.1
ЗОП):
2.1.

е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
2.1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от
Наказателния кодекс;
2.1.2. подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;
2.1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от
Наказателния кодекс;
2.1.4. престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния
кодекс;
2.1.5. престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния
кодекс.

2.2.

е обявен в несъстоятелност (чл.47 ал.1 т.2 ЗОП);

2.3.

е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове (чл.47 ал.1 т.3 ЗОП);

2.4.

има задължения по смисъла на чл.162 ал.2 т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски

за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен (чл.47 ал.1 т.4 ЗОП);
2.5.

който е 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 дейността му е под
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си
(чл.47 ал.2 т.1 ЗОП);

2.6.

който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за
обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно
решение (чл.47 ал.2 т.2а ЗОП);

2.7.

който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки; (чл.47 ал.2 т.5 ЗОП).

3. В процедурата не могат да участват:
3.1.

участници, при които лицата по чл. 47 ал.4 ЗОП са свързани лица с
Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация (чл.47 ал.5 т.1 ЗОП);

3.2.

участници, които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(чл.47 ал.5 т.2 ЗОП).

4. В процедурата не може да участва чуждестранно физическо или юридическо
лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по чл.47 ал.1 или някое от посочените в обявлението
обстоятелства по чл.47 ал.2 от ЗОП.
ІІ. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
5. При изготвяне на офертата, участниците трябва да се придържат точно към
обявените от Възложителя условия.
6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.

9. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
10. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни
участници в една и съща процедура.
11. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец и трябва да
съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
11.1. плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят
документите и информацията по чл. 56 ал.1 т.1-6, т.12-14 ЗОП:
11.1.1. представяне на участника (по образец), включващо:
а) посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
б) декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП (по образец);
11.1.2. при участници обединения – копие на договора за
обединение, а когато в договора не е посочено лицето,
което представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението, в който
се посочва представляващият. Документи по чл.56 ал.3
ЗОП;
11.1.3. доказателства за техническите възможности и/или
квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в т.ІІІ.2.3 от
Обявлението за обществена поръчка:
а) списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената доставка, в съответствие с чл.51 ал.4 ЗОП (по
образец).
Минимални изисквания: Участникът да има изпълнен/и договор/и с
еднакъв или сходен предмет на поръчката с предишни възложители или постоянни
партньори.
б) документ, удостоверяващ, че участникът е производител или официален
вносител/представител за България на производителя, чиито автомобили предлага –
заверено копие на сертификат, договор, оторизация или друг документ;
Минимални изисквания: Участникът да е производител или официален
вносител/представител за България на производителя, чиито автомобили предлага;

в) сертификат на участника за въведена система за управление на качеството
ISO 9001:2008 или друг еквивалент с обхват: доставка на автомобили (заверено от
участника копие);
Минимални изисквания: Участникът да има внедрена система за управление
на качеството ISO 9001:2008 или друг еквивалент.
г) сертификат на участника за въведена система за опазване на околната среда
ISO 14001:2004 или друг еквивалент с обхват : доставка на автомобили,резервни части
и сервиз (заверено от участника копие);
Минимални изисквания: Участникът да има внедрена система за опазване
на околната среда ISO 14001:2004 или друг еквивалент.
д) декларация от участника за това, че предлаганите от него автомобили са
фабрично нови и неупотребявани, произведени не по-рано от 2015 г. и отговарят на
техническите изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация и
документацията за участие.
Минимални изисквания: Предлаганите от участника автомобили да са
фабрично нови и неупотребявани, произведени не по-рано от 2015 г. и да отговарят
на техническите изисквания на Възложителя.
е) декларация от участника за това, че гаранционният срок на предлаганите от
него автомобили започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен
протокол за извършената доставка.
Минимални изисквания: Гаранционният срок на автомобилите да започва да
тече от датата на подписването на приемо-предавателен протокол за извършената
доставка.
ж) декларация, че участникът ще осигури сервизно обслужване на
автомобилите по време на гаранционния срок, както и след него, в сервизна база,
оторизирана от производителя или официалните вносители/представители на
производителя на съответната марка.
Минимални изисквания: Участникът да разполага със собствена или наета
сервизна база за осигуряване на сервизното обслужване на автомобилите
оторизирана от производителя или официалните вносители/представители на
производителя на съответната марка.
Минимални изисквания:
з) Участникът да представи Сертификат за съответствие /СОС/ за Европейско
типово одобрение на предлаганите автомобили.
и) Участникът да представи каталози на предлаганите автомобили.

Когато участникът посочи подизпълнители,за тях се налагат същите
изисквания,като за самия участник.
11.1.4. декларация за липса на свързаност с друг участник в
съответствие с чл.55 ал.7, както и за липса на
обстоятелство по чл.8 ал.8 т.2 от Закона за обществените
поръчки (по образец);
11.1.5. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители и съответстващият на
тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените
подизпълнители;
11.1.6. декларация по чл.4 ал.7 и чл.6 ал.5 т.3 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари (по образец);
11.1.7. декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (по образец);
11.1.8. декларация за приемане на условията в проекта на
договор (по образец);
11.1.9. друга информация, посочена в Обявлението или в
документацията за участие;
11.1.10. списък на документите и информацията, съдържащи
се в офертата, подписан от участника.
11.2. плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в
който се поставя техническо предложение за изпълнение на
поръчката (по образец), включващо и срок за изпълнение, към
което, ако е приложимо се прилага декларация по чл.33 ал.4 ЗОП
(по образец).
11.3. плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото
предложение на участника за изпълнение на поръчката (по
образец).
12. Критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”, при
следните показатели за оценяване:

О1 - Разход на гориво с максимален брой точки 15
О2 - Екология (емисии CO2) с максимален брой точки 10
О3 - Допълнително обзавеждане с максимален брой точки 10
О4 - Срок на доставка с максимален брой точки 15

Оц- Предложена цена с максимален брой точки 50

13. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът
по чл.56 ал.1 т.1 ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56
ал.1 т.4 и 5, които са на чужд език, се представят и в превод.
14. Всички документи трябва да са:
14.1. заверени копия на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”,
подпис на лицето/та, представляващо участника и мокър печат.
14.2. всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща
подаването им с предложението не повече от 6 месеца или да са в
срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.
14.3. всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на
български език.
14.4. не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции.
15. Участникът трябва да проучи всички образци и условията на настоящата
документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в
документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията води
до отстраняването му.
16. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощените лица, като в офертата се прилага нотариално заверено
пълномощно от представляващия участника.
17. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за
обществената поръчка преди часа и датата, посочени в обявлението като краен
срок за представяне на офертите.
18. 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. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката,
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а
когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се
отнася.
19. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за
което на приносителя се издава документ.

20. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатан или скъсан плик, като тези обстоятелства се
отбелязват в регистъра.
21. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти.

ІІІ. ГАРАНЦИИ
22. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата в размер на 830
(осемстотин и тридесет) лева;
Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по избор на
участника в една от следните форми:
Гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова
сметка на ВАС в ТБ "Инвестбанк" ,
IBAN: BG54IORT80943300300500,BIC: IORTBGSF.
Банкова гаранция - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на
Възложителя, която е неотменима и безусловна и валидна най-малко 30 (тридесет)
календарни дни след изтичане срока на валидност на офертите.
23. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 (три) %
от стойността на договора без ДДС.
Гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по
следната банкова сметка на ВАС в ТБ "Инвестбанк" ,
IBAN: BG54IORT80943300300500,BIC: IORTBGSF.
Гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция - оригинал на
банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя. В
случай, че определеният за изпълнител участник, представи банкова гаранция за
изпълнение на договора за обществена поръчка, същата следва да бъде безусловна,
неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че
Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената
поръчка или че е развалил договора поради виновно неизпълнение на Изпълнителя.
Банковата гаранцията следва да: - е валидна за срок от минимум 30 (тридесет)
календарни дни след срока на договора – за размер, равняващ се на 3 % от стойността
на договора за обществена поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в
съотвествие с условията на договора.

ІV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
24.Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат
Закона за обществените поръчки и настоящата документация за участие в
процедурата. Настоящите указания имат за цел да обезпечат равния и еднакъв достъп
на всички участници и да ги улеснят при подготовката на офертите им.
25.Посочените в настоящата документация условия за изпълнение на поръчката,
технически спецификации и други изисквания на Възложителя имат характер на
преддоговорни отношения и ще бъдат неизменна част от окончателния договор.
26.В случай на несъответствие между условията, посочени в настоящите указания и
тези в обявлението, се прилагат изискванията в обявлението.
22. В Профила на купувача на Възложителя ще се обяви датата и часа за отваряне на
ценовите предложения.

