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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: [    24             ] 

 
Възложител: Община Якимово 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00962 

Адрес: с. Якимово, ул. „Европа” № 8 

Лице за контакт:  Константин Василев Владов 

Телефон: 09742 9900 

E-mail: qkimovo@net-surf.net  

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: "Обзавеждане и модернизиране на материалната база за 

предоставяне на социалните  услуги  "Домашен социален патронаж" и "Обществена 

трапезария" на територията на Община Якимово" 

Кратко описание: Обект на обявата е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Настоящите правила се прилагат на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 

В предмета на поръчката се включва закупуване, доставка и монтаж на оборудване, подробно 

разписан в Техническата спецификация - неразделна част от настоящата документация. 

Проектът е насочен към подпомагане функционирането и организирането на социални услуги, 

свързани с приготвяне и предоставяне на готова топла храна за 120 уязвими лица от Община 

Якимово. Целевите групи по изпълнявания проект са потребителите на двете социални услуги – 

лица в пенсионна възраст и хора с трайни увреждания, които ползват услугите "Домашен 

социален патронаж"  и "Обществена трапезария". 

  

Място на извършване: Община Якимово 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 22 162.50 /двадесет и две хиляди 

сто шестдесет и два лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 
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Номер на обособената позиция: [  ] 

Наименование: [] 

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

 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: 

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има  право да изпълнява услуги 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителите не поставя 

условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е 

обединение на физически и/или юридически лица. 

В обществената поръчка не може да участва участник, който: 

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; 

2.  е  осъден  с  влязла  в  сила  присъда,  освен  ако  е  реабилитиран,  за  престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

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 участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата,   в  която   

участникът   е   установен,   освен   ако   е  допуснато   разсрочване, отсрочване или  обезпечение 

на задълженията или  задължението  е по  акт, който не е влязъл в сила; 

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

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; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [няма изисквания за 

упражняване на професионална дейност] 

 

Икономическо и финансово състояние: [не са поставени изисквания за икономическо и 

финансово състояние] 

  

Технически и професионални способности: [не са поставени изисквания за технически и 

професионални способности ] 

 

Документи, с които се доказват техническите и професионални способности на участниците: 

[неприложимо] 

  

 

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: 
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[ х ] 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: [ Предлагана цена ]                                                 Тежест: [ 50 ] 

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

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 16.06.2017г.                    Час: [16:30] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 16.09.2017 г.                    Час: 16:30 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 19.06.2017г.                         Час: [15:30] 

  

Място на отваряне на офертите: Сградата на Общинска администрация – Якимово, с. 

Якимово, ул. „Европа” № 8, 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): 

Конкретните условия във връзка с подготовка, окомплектоване и подаване на оферти са описани 

в условия – допълнителна информация към обществената поръчка. 

  

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 09.06.2017г. 

 

Възложител  ПП 
Трите имена: д-р Георги Миланов Георгиев 

                                      (Подпис и печат)  

Длъжност: Кмет на Община Якимово 

 


