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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: [05] 

  

 Възложител: [Кмет на община Смолян] 

Поделение (когато е приложимо): [] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00092] 

Адрес: [гр. Смолян, бул. България № 12 – административна сграда на община Смолян] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Евдокия Волевска - експерт в дирекция ПНО в 

община Смолян] 

Телефон: [0301 67685] 

E-mail: [obshtina_smolyan@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1771 

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 НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ 

НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ ] 

 

Кратко описание: [Обект на поръчката – доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 

2 от ЗОП. Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на нов 

изцяло електрически автомобил]. 

 
Място на извършване: [паркингът на КАТ – Смолян, находящ се на административен 

адрес: гр. Смолян, ул. Родопи № 126]. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 37 500]  

[Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. 
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Максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на 

поръчката,  е 37 500 лева (словом тридесет и седем хиляди и петстотин лева) без вкл. 

ДДС. 

 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за 

изпълнение на доставката, се отстранява от участие в производството]. 

 

 

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

Мотиви: [Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени 

позиции. В изпълнение на договора следва да бъде извършена доставка на вещ – електрически 

автомобил, която по своето естество е неделима, което обуславя обстоятелството, че 

изпълнението няма как да бъде обособено на отделни дейности, които да бъдат обхванати в 

отделни обособени позиции. По посочените причини е необходимо видовете и количества 

работи да се реализират от един икономически оператор - изпълнител, тъй като те не могат 

технически и икономически да се разделят и обособят в рамките на изпълнението на поръчката. 

Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност 

при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената 

поръчка на обособени позиции не е само целесъобразно, но и невъзможно]. 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 

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

в т.ч.: 

 

Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

ü Доказва се с декларация. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква. 

 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква. 

 

Технически и професионални способности:  
 

Участникът да е производител или официален вносител/представител на производителя, 

чиито автомобили предлага. 

 

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя документ, удостоверяващ 

че е производител или официален вносител/представител на производителя, чиито 

автомобили предлага (заверено копие на сертификат, договор, оторизационно писмо, 

пълномощно или друг документ). 
 

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 
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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. 

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да отговарят на 

критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от обществената поръчка.   

 
 
 
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: 

      [] 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: [не e приложимо]                                           Тежест: [не e приложимо] 

 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.12.2016г.]                   Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите:  

Дата: (дд/мм/гггг) [30.12.2016г.]                   Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [12.12.2016г.]                    Час: (чч:мм) 09:00 

  

Място на отваряне на офертите: [Постъпилите оферти се отварят на горепосочената дата и час 

в Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. 

Смолян на бул. България 12]. 

  

 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         
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 Друга информация (когато е приложимо):  

 

Срок за изпълнение. Клауза за отложено изпълнение. 

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от всеки участник в Офертата му, изготвена 

съгласно Образец № 1, но е не повече от 90 /словом деветдесет/ календарни дни, считани от 

подписване на договора за изпълнение и уведомяване на изпълнителя за наличието на сключен 

договор за финансиране на поръчката. 

При откриване на производството по възлагане на настоящата обществена поръчка за доставка 

на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява с 

горепосочения предмет не е осигурено финансиране, като договорът с определения за 

изпълнител участник съдържа клауза за отложено изпълнение. В посочения смисъл се 

предвижда, че:  договорът за изпълнение ще бъде сключен под условие, че възложителят ще 

получи финансиране по Схемата за насърчаване ползването на електромобили на НДЕФ; за дата 

на изпълнение на условието се счита датата на уведомяване на изпълнителя за сключения 

договор за финансиране, от която дата започва да тече срокът за неговото изпълнение. 

Следователно отложеното изпълнение се състои в: липсата на осигурено финансиране; 

обуславяне на изпълнението от получаването на финансиране; стартране на изпълнението и 

започване на срока за изпълнение не след сключването на договора за изпълнение, а след 

получаване на уведомяване от изпълнителя за сключения договор за финансиране; възможност в 

този случай за всяка от страните да прекрати договора без предизвестие след изтичане на 

тримесечен срок от сключването му, като в този случай страните не си дължат обезщетение за 

претърпените вреди от прекратяването на договора и неустойки. 

 

За неуредените в настоящата обява и приложенията към нея въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство. 

 

С настоящата обява утвърждавам следните приложения, неразделна част от нея, публикувани в 

профила на купува – http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1771 , както следва: 

1. Указания за подготовка на офертата. 

2. Технически спецификации. 

3. Проект на договор. 

4. Образци: 

· Образец № 1 - Оферта. 

· Образец № 2 - Декларация за липса на обстоятелстватa по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 

от ЗОП. 

· Образец № 3 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП. 

 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [01.12.2016г.]                    

 

 Възложител 
/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД)/. 

Трите имена: (Подпис и печат) [Николай Тодоров Мелемов] 

Длъжност: [ Кмет на община Смолян ] 

 


