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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: [259 от 05.03.2020 г.] 

  

 Възложител: Кмета на Община Ихтиман на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00140] 

Адрес: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 123 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Цветелина Хаджийска 

Телефон: 0724 82381/ 0879 24 23 57 

E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 
Предмет на поръчката: "СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Вода-земя“ за нуждите на 

ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“ 
 

  

Кратко описание: В предмета на договора влиза извършването на всички видове СМР, описани в 

техническата спецификация, включително доставката и всички монтажни и други видове работи, 
осигуряващи нормална експлоатация на цялата ново изградена термопомпена система, с оглед 

пълноценното й, ефективно и ефикасно средство за отопление на сградата на ОбУ „Христо 

Смирненски“, с. Вакарел, община Ихтиман. 

  

Място на извършване: Мястото за изпълнение на поръчката е община Ихтиман, с. 

Вакарел, ОбУ „Христо Смирененски“. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 133 333,33 лв. ] 

  

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

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

mailto:obshtina_ihtiman@mail.bg
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в т.ч.: 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

        1. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за 

когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

        1.1. е осъден с влязла в сила присъда 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 за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 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 участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

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

        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 установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

        1.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не 

може да бъде отстранен; 

         2. Основанията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се отнасят и за: 

  Лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на  

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е  

вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите,  

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи  

участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които  

го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице,  

ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.  

В случаите по т. 2, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в  

състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо  

лице по пълномощие, основанията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се отнасят и  

за това физическо лице.         

Лицето/лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП, конкретизирани в чл. 40 от ППЗОП са 

 както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 

а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
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Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите; 

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират 

кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията  

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 се подписва от лицето,  

което може самостоятелно да го представлява. 

Когато за участник са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП той има право  

да представи съобразно чл. 56 от ЗОП и чл. 45, ал. 2 от ППЗОП,  

съответните доказателства относно предприетите мерки за надеждност.  

3. Други основания за отстраняване от участие: 

       Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка всеки участник за 

когото е налице основание по чл. 107 от ЗОП. 

       Възложителят ще отстрани и всеки участник, за когото: 

       - са налице обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; /Декларация Образец 

№ 5/  

       - са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. /Декларация Образец № 6/ 
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя 

изисквания относно годност /правоспособност/ на професионална дейност. 

 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания относно 

икономическо и финансова състояние. 

 

Технически и професионални способности: [……] 

През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът 

да е изпълнил минимум 1 дейност идентична или сходна с предмета на обществената 

поръчка.          

        *** Под идентичен или сходен предмет с предмета на настоящата обществена 

поръчка следва да се разбира изпълнени СМР и дейности по доставка и монтаж на 

термопомпени системи.   

       При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството в Декларация -  

Образец № 9. 

     Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със: 

     Списък на СМР, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с 
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посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват изпълнените дейности.  
 

 
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: 

[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) 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за 

възлгане: „оптимално съотношение качество/цена”. 

         Показателите, включени в критерия и тежестта на всеки един от тях в комплексната 

оценка на офертата са както следва:  

         а) К1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) – с 

относителна тежест 40 в комплексната оценка; 

         б) К2 - срок за изпълнение на обществената поръчка /в календарни дни/ - с 

относителна тежест 20 в комплексната оценка. 

         в) К3 - срок  за реакция за отстраняване на дефекти,  в рамките на гаранционния 

срок /в календарни дни/ - с относителна тежест 20 в комплексната оценка. 

         г) К4 – гаранционен срок на оборудването (в месеци) – с относителна тежест 20 в 

комплексната оценка.  

         Комплексната оценка на всяка оферта ще се определи съгласно следните формули:  

         Кi,compl = Ki,1 x 40 + Ki,2 x 20 + Ki,3 x 20 + Ki,4 x 20, 

         където:   

         Кi,compl – комплексната оценка на съответната оферта;  

         i –пореден номер на офертата;   

         i = 1 до n, където n е общия брой на участниците. 

         Ki,1 = Cmin 

                        Ci    

         където:  

         Cmin – най-ниската предложена цена (без включен ДДС) за изпълнение на 

поръчката от участник в поръчката; 

         Ci – цената за изпълнение на поръчката (без включен ДДС), предложена от 

съответния участник; 

          Кi,2 = Срmin,  

                     Срi 

          където:  

          Срmin – най – кратък срок за изпълнение на обществената поръчка /в календарни 

дни/, предложен от участник в поръчката. Участниците в поръчката трябва да предложат 
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срок за изпълнение на обществената поръчка, не по-дълъг от срока за изпълнение на 

обществената поръчка /90 календарни дни/ определен от Възложителя.  

          Срi – срок за изпълнение на обществената поръчка /в календарни дни/, предложен 

от съответния участник; 

          Кi,3 = Содmin 

                     Содi,  

            където:  

            Содmin – най – кратък предложен срок  за реакция за отстраняване на дефекти,  в 

рамките на гаранционния срок /в календарни дни/ от участник в поръчката. Участниците 

в поръчката трябва да предложат срок  за реакция за отстраняване на дефекти,  в рамките 

на гаранционния срок, не по-дълъг от /10 календарни дни/.  

            Содi – срок  за реакция за отстраняване на дефекти,  в рамките на гаранционния 

срок /в календарни дни/, предложен от съответния участник; 

           Кi,4 = T max 

                      Ti,                        

          където:  

          Tmах – най-дългият предложен гаранционен срок на оборудването (в месеци)от 

участник в поръчката. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да 

предложат гаранционен срок в месеци, не по-кратък от гаранционния срок, определен от 

производителя, и не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца.  

          Ti – гаранционният срок на оборудването (в месеци), предложен от съответния 

участник;  

 

          За целите на оценяването, максималният предложен от участник гаранционен срок 

на предлаганото оборудване, който ще се оценява е 72 (седемдесет и два) месеца.  

          На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на 

комплексната оценка Кi,compl.  

           Ценовото предложение на участника, включително количествено 

стойностната сметка към него, се проверяват за аритметични грешки. В случай че 

бъдат установени такива, участникът се отстранява от участие в обществената 

поръчка. 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.03.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24.06.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24.03.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [10:00] 

  
Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се 

в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж. 

  

 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 [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ 

1. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на 

чл. 101 от ЗОП, на адреса на Възложителя: гр. Ихтиман, п.к. 2050, ул. „Цар Освободител“ 

№ 123, Деловодство - ет. 1 в срока посочен в обявата. 

2. Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, от 

участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от 

възложителя, която се надписва по следния начин: 

 

ДО  

ОБЩИНА ИХТИМАН  

Ул. „Цар Освободител“ №123,   

2050, гр. Ихтиман 

ОФЕРТА 

за 

участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 

1 от ЗОП с предмет: "СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Вода – земя“ за 

нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“ 

............................................................................................................ ........................................ 

/име на Участника, вкл. и участниците в Обединението (когато е приложимо)/ 

............................................................................................................ ........................................ 

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/ 

............................................................................................................ ........................................ 

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/  

  

3. Съдържанието на опаковката включва:  

 Списък с представените документи – Образец № 1 

 Информация за участника – Образец № 2 

 При участници обединения (ако е приложимо) - документ, подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е 

видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 

 Декларация по чл. 54, ал.1от ЗОП – Образец № 3 

 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Образец № 4 (ако е 

приложимо) 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

– Образец № 5 

 Декларация относно обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец № 6 

 Декларация относно обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (представя се 



7 
 

при подписване на договора от избрания за изпълнител) – Образец № 7 

 Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец № 8 

 Списък на извършените СМР и дейности през последните  5 (пет) години, считано 

от датата на подаване на офертата, идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка   – Образец № 9 

 Техническо предложение – Образец № 10 

В Предложението за изпълнение на обществената поръчка, участникът посочва 

своите предложения относно: 
- Срок за изпълнение на обществената поръчка в календарни дни. 

                  Срокът за изпълнение на обществената поръчка не може да бъде по-дълъг от 90 

/деветдесет/ календарни дни. 

                  Участник, който предложи срок за изпълнение по-дълъг от предвидения 

максимален срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, ще бъдат отстранени от участие в 

настоящата обществена поръчка. 

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

в календарни дни. 

                   Срокът за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок не може да 
бъде по дълъг от 10 календарни 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. 

 

Неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката са: 

 Декларация на основните видове материали, и изделия, които 

ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката с посочване на 

производител, търговска марка, стандарт/качество – Образец № 11.  

 Предложение за гаранционен срок в месеци – Декларация Образец              

№ 12. 

 

 Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, 

не е законният представител на участник. 

 

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

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

стандарт/качество – Образец № 11 

 Предложение за гаранционен срок в месеци – Декларация Образец № 12 

 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 13 

 Ценово предложение – Образец № 14 ведно с КСС - Приложение 14.1  

 ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора 

без ДДС. 

2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

2.1. парична сума, преведена по банкова сметка на: Община Ихтиман:  

Банка: ЦКБ АД 

Банков код (BIC): CECBBGSF 

Банкова сметка (IBAN): BG98CECB97903347378500 

или  

2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със 

срок на валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 
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или 

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя 

3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за обществената поръчка с избрания за изпълнител 

участник, в 30-дневен срок от датата на определения за изпълнител. 

2. При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи: 

а) Документ за гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без 

ДДС. 
б) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

      Документите по буква „б” може да не се представят, когато обстоятелствата в 

тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до 

нея се предоставя от компетентен орган на Възложителя по служебен път. 

в) Регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което 

не е юридическо лице. 

г) Списък на СМР, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване 

на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват изпълнените 

СМР.  

 
 Важно!!! В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от 3 оферти, на 

основание чл. 188, ал. 2 ЗОП срокът ще бъде удължен до 17.00 ч. на 26.03.2020 г. При удължаване 

на срока по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, датата, мястото и часа на отваряне на офертите е 27.03.2020 г. от 

10:00 часа. Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Ихтиман, 
находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж. 

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [06.03.2020 г.] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Калоян Ангелов Илиев    ………П*….…………….. 

Длъжност: Кмет на Община Ихтиман 

 

* Заличени данни на основание чл. 37 от ЗОП 


