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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: [ООП-19-6/03.12.2019] 

  

Възложител: [Община Попово] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00012] 

Адрес: [гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1] 

Лице за контакт: [Тодор Тодоров] 

Телефон: [0608 40234] 

E-mail: [ob_porachki@popovo.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] 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: „Доставка на резервни части и консумативи за моторни 

инструменти” 
 

Кратко описание: „Доставка на резервни части и консумативи за моторни 

инструменти”, съгласно техническата спецификация 
 

Място на извършване: [гр. Попово] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [70 000] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

В Обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или 

юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и посочените в 
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настоящата обява изисквания. Не се допуска участие на дружества, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.. 

Изисквания за личното състояние:  
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, 

за който са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, 

които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. 

  

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност. 

 

Икономическо и финансово състояние:  
Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние 

на участника. 

 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на 

поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата; 

Минимално ниво: Участникът да е изпълнил минимум една доставка, идентична или сходна с 

предмета на настоящата поръчката през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата. 

*** Под „идентична или сходна” следва да се разбира: доставка на резервни части и 

консумативи за моторни инструменти. 

  

 
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 

 
Критерий за възлагане: 

[] 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: [Цена за изпълнение на поръчката ]                                           Тежест: [50] 

 

Име: [Срок за доставка]                                                                         Тежест: [50] 

 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [13/12/2019]                      Час: (чч:мм) [17:00] 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [12/03/2019]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [16/12/2019 г., 10:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [сградата на Община Попово, ет. 1, залата на ЦАУИ] 

  

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: 

 
При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия. Пълен достъп до документацията е осигурен на адреса на профила на 

купувача на възложителя: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/137-

sabiraneoferti/2469-chastimi-03122019.html   

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника лично или от 

упълномощен от него представител в деловодството на общинска администрация на адрес: гр. 

Попово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1. Върху опаковката участникът посочва: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката, за която участникът подава оферта.  

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [03/12/2019] 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [д-р Людмил Димитров Веселинов] 

Длъжност: [Кмет на община Попово] 

 


