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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 04970
Поделение: деловодство
Изходящ номер: 23 от дата 22/04/2015
Коментар на възложителя:
„Доставка на мебели и оборудване по спецификация по проект: 
"Създаване на спортен център, ремонт и подобряване на Народно 
читалище „Събуждане 1899” с. Василовци, община Брусарци" по 
договор: 12/321/01259 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ПРСР”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪБУЖДАНЕ – 1899” С.ВАСИЛОВЦИ
Адрес
ул. Димитър благоев № 2
Град Пощенски код Страна
с. Василовци 3658 РБългария
Място/места за контакт Телефон
деловодство 088 7386901
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ирина Велчева-Еленкова
E-mail Факс
chitalishte.vasilovci@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://chitalishtevasolovci.wordpress.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://chitalishtevasolovci.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%
84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%
B0%D1%87%D0%B0/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Доставка на мебели и оборудване по спецификация по проект: 
"Създаване на спортен център, ремонт и подобряване на Народно 
читалище „Събуждане 1899” с. Василовци, община Брусарци" по 
договор: 12/321/01259 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ПРСР”

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39111200
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Доп. предмети 38622000
39143121
39120000
39112000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
„Доставка на мебели и оборудване по спецификация по проект: 
"Създаване на спортен център, ремонт и подобряване на Народно 
читалище „Събуждане 1899” с. Василовци, община Брусарци" по 
договор: 12/321/01259 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ПРСР”:
- Демонтаж, ремонт, претапициране и монтаж на театрални столове 
с механизъм за повдигане на седалката за тетрална зала – 306 
бр.;
- Доставка  на столове за кабинети и съблекални – 24бр.;
- Доставка  на бюра за кабинети и съблекални – 12бр.;
- Доставка  на бюра за кабинети и съблекални – 24бр.;
- Доставка на огледала за съблекални и репетиционни зали – 44бр.
Прогнозна стойност
(в цифри): 50100   Валута: BGN
Място на извършване
обл. Монтана, общ. Брусарци, с. Василовци код NUTS:  

BG312
Изисквания за изпълнение на поръчката
I. Общи въпроси
1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения.
Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва 
да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката. В случай, че 
офертата на отговаря на изискванията на Възложителя, същата ще 
бъде отхвърлена и няма да подлежи на разглеждане и оценка.
Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител. 
Подаването на оферта задължава участника да приеме напълно 
всички изисквания и условия, поставени от Възложителя в 
Документацията за участие, при спазване на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и останалите нормативни актове, 
свързани с провеждането на процедурата за възлагане на 
обществената поръчка и изпълнението на предмета на поръчката. 
Поставянето на различни от тези условия и изисквания от 
участника може да доведе до отстраняването му. Участниците са 
длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в Поканата за 
обществената поръчка и Документацията за участие. Участниците са 
длъжни в хода на процедурата да уведомяват Възложителя за всички 
настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства – в 7 
дневен срок от настъпването им.
Разходите, свързани с изготвянето и подаването на оферта са за 
сметка на участника.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на 
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 
обществена поръчка. 
До изтичане на срока за подаване на оферти, посочен в 
обявлението за обществена поръчка, всеки участник в процедурата 
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може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. 
Офертата, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с 
процедурата, трябва да бъдат на български език или да са 
придружени от превод на български език.
Офертата (включително ценовата оферта), всички документи, 
съдържащи се в нея, се подписват от лицето, което представлява 
участника (освен ако изрично не е предвидено друго), съгласно 
документа за регистрация, респ. удостоверението за актуална 
съдебна регистрация или от надлежно упълномощено лице или лица, 
като в офертата се прилага нотариално заверено изрично 
пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, изготвено за целите на 
настоящата процедура и отразяващо данните за същата.
2. Отстраняване от участие
От участие в настоящата процедура за възлагане на обществената 
поръчка се отстранява участник:

който не отговаря на поставените изисквания от Възложителя; 
който не отговаря на съществуващи нормативни изисквания;
който е представил оферта, неотговаряща на предварително 

обявените условия на Възложителя;
който е представил непълна оферта, в това число несъдържаща 

някой от необходимите документи и/или данни, съгласно 
изискванията на Възложителя;

при сключване на договор определеният за изпълнител представя 
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации 
за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

II. Изисквания към кандидатите
Кандидатите следва да представят следните документи и да 
отговарят на посочените изисквания:
1. Представяне на участника (данни за лицето, което прави 
предложението), в които е посочено лицето, което има право да 
подпише офертата - Образец № 1. Тези данни следва да съдържат 
ЕИК/БУЛСТАТ на участника.
2. Техническо предложение - Образец № 2.
3. Ценово предложение - Образец № 3.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 05/05/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Продължение на Изисквания за изпълрнение на поръчката
4. Участникът да има опит да предоставя доставката, като да е 
изпълнил поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на 
обществената поръчка през последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата.
Под доставка еднаква с предмета на обществената поръчка следва 
да се разбира доставка на мебели и оборудване за читалища.
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Под доставка сходна с предмета на обществената поръчка следва да 
се разбира доставка на мебели и оборудване за офиси и/или 
библиотеки и/или училища и/или читалища.
Документи, с които се доказва: Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени 
през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата - Образец № 4.
Доказателството за извършената доставка се предоставя под 
формата на удостоверение, издадено от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за доставката.
5. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на 
договора технически лица, които ще участват при изпълнение на 
поръчката. Участникът следва да докаже, че има на свое 
разположение за целия срок на изпълнение на поръчката минимум 
две технически лица, които ще бъдат ангажирани с монтажа на 
мебелите и оборудването.
Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за 
технически възможности с възможностите на едно или повече трети 
лица. В тези случаи, освен документите, определени от 
възложителя за доказване на съответните възможности, участникът 
представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има 
на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да 
бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други 
лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
При участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от един или 
повече от участниците в обединението.
Документи, с които се доказва: Списък на технически лица, които 
ще участват при изпълнение на поръчката - Образец № 5 и 
Декларация за разположение - Образец № 5а. 
Възложителят няма да отстрани участник от процедура за възлагане 
на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на 
основание, че не е представил документ по чл. 51 от ЗОП, посочен 
в обявлението и в документацията за участие, когато:
1. участникът е представил удостоверение за вписване в 
професионален регистър, създаден по силата на закон, или 
еквивалентен документ, издаден от организация, установена в 
друга държава - членка на Европейския съюз, и
2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да 
се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали 
със съответния документ, изискан от възложителя.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, 
ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява 
ценовите предложения и предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 
предложения. Офертите ще се отворят на 07.05.2015 г. в 11:00 
часа в Заседателната зала на община Брусарци, адрес гр. 
Брусарци, ул. „Георги Димитров”№ 85, ет. 2
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/05/2015 дд/мм/гггг
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