
 
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: ОПК-5/10.10.2017 год. 

  

 
Възложител: Община Ветово 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00645 

Адрес: област Русе, община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2 

Лице за контакт: Соня Цанкова 

Телефон: 08161 2253 

E-mail:vetovo@abv.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: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: “Доставка и монтаж на термопомпена отоплителна система в 

сградата на общинска администрация-гр. Ветово“. 

  

Кратко описание: 

Предвижда се изграждане на централна отоплителна инсталация от термопомпен  агрегат „Вода 

–Земя“ в сградата на общинска администрация-гр. Ветово“, свързана към съществуваща 

инсталация.    

Пълна информация, относно предмета на поръчката се съдържат техническата спецификация, 

неразделна част от обявата.  

  

Място на извършване: Сграда на общинска администрация Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети 

март“ №2. 

 

Срок за изпълнение - срокът за изпълнение предмета на обществената поръчката е по 

предложение на участниците и е посочен в Техническото предложение на участниците, като 

започва да тече с подписване на договора и приключва със съставянето на приемо-предавателен 

протокол.  



Предвидените в предмета на поръчката дейности следва да се изпълнят за не повече от 30 

(тридесет) календарни дни. 

 

 

Участници, които предложат срок за изпълнение по-дълъг от предвидения максимален 

срок от 30 (тридесет) календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в настоящата 

обществена поръчка. 

 

  

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

 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):   

 

Прогнозна стойност на обществената поръчка е 65000.00 лв. (шестдесет и пет хиляди лева) без 

ДДС. 

          Определената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка  

представлява максимална цена за изпълнение на обществената поръчка.  

 

Оферти, надхвърлящи горепосочената прогнозна стойност  на обществената 

поръчка ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това 

предварително обявено условие.  

Финансирането на настоящата поръчка е осигурено от  бюджета на община Ветово. 

 

Начин на плащане:- плащанията  по договора се извършват  по банков път (банкова 

сметка, посочена от изпълнителя) в български лева, при спазване на реда и условията, 

посочени в проекта на договора. 
 

 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

Изисквания към личното състояние на участниците в обществената поръчка 

1. Възложителят отстранява от участие в  обществената поръчка участник, когато: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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, освен ако е реабилитиран, за престъпление 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, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. 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 налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите 

следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка. 

 
Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 

т.7 от ЗОП с нарочна декларация по Образец №3 и №4. 

 

Важно: Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. Декларациите се представят и от подизпълнителите и третите лица, 

ако има такива. 
 
 Преди сключване на договора за обществената поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 
При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за 
изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОП: 
-за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
-за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават 
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 
правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 
компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията 
или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен 
път. 

На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не. 

 

  

Икономическо и финансово състояние: 

1.Кандидатът трябва да притежава и поддържа през целия срок на договора застраховка 

„Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на 

поръчката.  

  

Технически и професионални способности:  



Участникът следва да е изпълнил минимум един обект с предмет и  идентичен или сходен с 

предмета на обществената поръчка през последните  3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

Под предмет „идентичен  или сходен“ с предмета обществената поръчка следва да се разбира 

 изпълнени СМР и дейности по доставка и монтаж на  на термопомпени отоплителни системи  от 

термопомпен агрегат Вода-Земя и/или Вода-Вода. 

 

За удостоверяване на това обстоятелството участникът представя  Списък  на извършените 

през последните 3(три) години СМР и дейности , идентични  или сходни с обществената 

поръчка  - Образец №5. 

 

 
 

 

 

[] 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: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 26.10.2017 год.                      Час:17:00 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 26.12.2017 год. 17:00ч. 

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на 

офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.Участник ще бъде 

отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок 

на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя. 

 

 

 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 27.10.2017 год. 09:00 ч. 

  



Място на отваряне на офертите: община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, заседателна 

зала. 

  

 
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): 

1. Подаване на оферти 

Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се представя на български 

език. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени 

от Възложителя. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, 

не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 

Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална 

заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала", подпис и мокър 

печат /ако има такъв/, всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на 

български език или в превод на български език, ако в предложението са включени документи, 

референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от официален 

превод на български език. 

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата обява и да бъде оформена 

по приложените към обявата образци. Условията в образците към обявата са задължителни за 

участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: /област 

Русе,  Община Ветово, град Ветово, ул. „Трети март“ №2. 

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва 

наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието 

на поръчката. 

  2. Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи: 

2.1. Опис на представените документи, съгласно Образец № 1 към настоящата документация; 

2.2. Административни сведения – Образец №2; 

2.3.Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП – Образец №3; 

2.4.Деклараця по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП- Образец №4; 

2.5. Списък на извършените СМР и дейности, извършени през последните 3 години,  идентични 

или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – Образец №5; 

2.6. Техническо предложение, съдържащо: 

       - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният 

представител на участника; 

       -Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №6, оригинал;  

    В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своите предложения, 

относно: 

        - Срок за изпълнение на предвидените СМР  и дейности в календарни дни. 



Срокът за изпълнение  на настоящата поръчка не може да бъде по - дълъг от 30 (тридесет) 

календарни дни и започва да тече от датата на  подписване на договора и приключва със 

съставянето на приемо-предавателен протокол. 

Участниците, които предложат срок за изпълнение по-дълъг от определения максимален срок от 

30 (тридесет) календарни дни, ще  бъдат отстранени  от  участие в настоящата обществена 

поръчка.   

Ако участник предложи срок за изпълнение в друга мерна единица се отстранява от участие в 

обществената поръчка. 

 

         - Срок за реакция за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок в 

работни дни. 

Срокът за отстраняване на дефекти  в рамките на гаранционния срок не може да бъде по-дълъг 

от 3 (три) работни дни. 

Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето, 

необходимо на  участника от момента на известяване за установения дефект до реалното 

мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място отстраняването на същия. 

  

- Гаранционни срокове 

 Експлоатационен живот – не може да бъде по-малък от 10 години; 

 Процентно отклонение от нормалното ел. захранване да е най-много ± 10%; 

 Минимален гаранционен срок на движещите се елементи на съоръженията – не по малко 

2 години; 

 Минимален гаранционен срок  на всички останали – не по-малко от 5 години. 

 

        

Неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката са: 

 Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности. 

 

 Декларация на основните видове материали, и изделия, които ще бъдат 

вложени при изпълнението на поръчката с посочване на производител, търговска марка, 

стандарт/качество – Образец №7.  

Представят се сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани 

институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и 

изделията със съответните спецификации или стандарти. 

Сертификатите, които са на чужд език задължително се представят и в превод 

на български език. 

 

 Предложение за гаранционни срокове в години – Декларация Образец №8. 

 
 

 

      В случай, че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, 

предложението му за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора. 

 

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или  представеното от него 

предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие 

в обществената поръчка. 

 

2.7.  Ценово предложение, съгласно Образец № 9 към настоящата обява. Крайното ценово 

предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след 

десетичната запетая). Към ценовото предложение участниците представят  Количествено - 

стойностна сметка, съгласно Образец № 10   към настоящата обява.                                                                                  

 



   

Дата на настоящата обява 

 

Дата:11.10.2017 год. 

 

 

Възложител 

Трите имена: Исмаил Джеват Селим 

 

Длъжност: Заместник кмет на община Ветово, 

съгласно Заповед за заместване № 515/03.10.2017 год. 

 

  
 

  

  

  
 

 

  


