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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:1203-4 /28.02.2019г. 

Възложител: Селскостопанска академия София 

Поделение: -------------- 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 236 

Адрес: гр. София, р-н Красна поляна, ул. Суходолска 30 

Лице за контакт: Проф. д-р Васил Николов 

Телефон: 02 812 7505 

E-mail: mgencheva@agriacad.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 [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[x] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Селскостопанска 

академия”. 

 
Кратко описание: Предмет на поръчката е доставката на нов лек автомобил за нуждите 

на Селскостопанска академия. Доставката, включена в предмета на настоящата обществена 

поръчка, е описана в Техническата спецификация към настоящата документация.  

 

Срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката: Срокът на изпълнение 

на поръчката е до 7 /седем/ работни дни, считано от датата на сключване на договора с избрания 

изпълнител. 

 
              Място на извършване: Административната сграда на Селскостопанска академия: гр. 

София, район Красна поляна, ул. Суходолска №30 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 69900 лв. без ДДС 

  

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

Номер на обособената позиция: [   ] 
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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: Участник в настоящата процедура за възлагане на 

обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на изискванията на ЗОП и на 

предварително обявените условия на Възложителя. 

Не се допуска представянето на варианти. 

Едно и също физическо или юридическо лице, участник в процедурата, може да участва 

само в едно обединение. 

Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при 

изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители/трети лица. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  

На основание чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП, Възложителят 

отстранява от участие в процедурата участник, когато: 

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; 

- 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; 

2. 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 

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; 

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

4. 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; 

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

Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник: 

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП; 

- който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета 

съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП; 

- участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП; 

- който не отговаря на поставените критерии за подбор. 

В случай че участникът участва като обединение (консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението 

(консорциума) представят оригинал или нотариално заверено копие на учредителен 

документ – споразумение или договор. 

Участник – обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

• представляващ обединението партньор; 

• правата и задълженията на участниците в обединението; 

• разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително 

солидарност на отговорността; 
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• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, 

участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то за 

всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението не трябва да са налице 

основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП. 

Пълното описание на изискванията е посочено в информацията към обявата по чл.20 ал.3 

от ЗОП. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да е 

производител или официален вносител/представител на производителя, чиито автомобил 

предлага. 

Доказва се с документ, удостоверяващ, че участникът е производител или официален 

вносител/представител на производителя, чиито автомобил предлага - заверено копие на 

сертификат, договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг документ. 

 

  

Икономическо и финансово състояние: […-…] 

  

Технически и професионални способности: Участникът трябва да е изпълнил най-

малко 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за 

последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. 

Документи за доказване на минималното изискване: 
Участниците следва да представят списък на доставките, изпълнени през последните три 

години от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

настоящата обществена поръчка. Информацията следва да включва доставки, чието изпълнение 

е приключило. Информацията следва да съдържа описание на обхвата и обема на доставката, 

стойност без ДДС (изплатеното възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението и 

получателите (възложителите на доставките), независимо дали са публични или частни субекти. 

Забележка: 

- Под „Доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката” се 

разбира: доставка на едно фабрично ново моторно превозно средство. 

- Под „изпълнена” следва да се разбира тази доставка, чието изпълнение е приключило 

преди датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й. 

В случаите, в които участникът е участвал в обединение или като подизпълнител, 

участникът следва да опише само тази част от доставките и съответната стойност, които 

участникът сам е изпълнил. 

Участникът представя списъка съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП заедно с 

доказателства за извършените доставки. 

 

 
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: 

      [х] Цена и качествени показатели 
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      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

 КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

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

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

оптимално съотношение качество/цена. 

Възлагането на настоящата обществена поръчка се извършва при критерий 

„икономически най - изгодна оферта” по Методика за определяне на комплексна оценка на 

офертите.  

Възложителят ще прилага Методиката по отношение на всички, допуснати до оценка 

оферти, без да я променя.  

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, подадена за участие в 

обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ” e следната: 

Комплексната оценка на офертата представлява сбор от оценките по отделните 

показатели и се определя по формулата: 

КО = Ц + ГС+СД+ДО, където: 

КО е комплексна оценка, 

Ц е оценката в точки по показател «Цена», 

ГС е оценката в точки по показател «Гаранционен срок» 

СД е оценката в точки по показател «Срок на доставка» 

ДО е оценката в точки по показател «Допълнително оборудване»  

Относителната тежест на показател «Цена» е 40 % 

Относителната тежест на показател «Гаранционен срок» е 25 % 

Относителната тежест на показател «Срок на доставка» е 25 % 

Относителната тежест на показател «Допълнително оборудване» е 10 % 

Оценката в точки по показател «Цена» се определя по формулата: 

 

                   Цmin 
Ц  = 40 х ––––––––, където 

                   Цi 
Цmin е най-ниската цена в лева, предложена от участник, допуснат до оценка, а 

Цi е предложената цена в лева от конкретния участник, чието предложение се оценява. 

Най-високата оценка по този показател е 40 точки и се дава на участника/ците, 

предложил/и горепосочените компоненти, така че сборът им да формира най-малко число.  

 

Оценката в точки по показател „Гаранционен срок” се определя по формулата: 

                      ГСi 
ГС = 25 х ––––––––––, където 

                      ГСmax 
ГСi e предложения гаранционен срок в месеци от конкретния участник, чието 

предложение се оценява, а 

ГСmax е най-дългия гаранционен срок в месеци, предложен от участник, допуснат до 

оценка. 

Най-високата оценка по този показател е 25 точки и се дава на участника/ците, 

предложил/и най-дълъг гаранционен срок. 

Оценката в точки по показател „Срок на доставка” се определя по формулата: 

                      ГСmin 
ГС = 25 х ––––––––––, където 

                      ГСi 
ГСi e предложения срок на доставка в дни от конкретния участник, чието предложение се 

оценява. 
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ГСmin е най-краткия гаранционен срок в месеци, предложен от участник, допуснат до 

оценка. 

Най-високата оценка по този показател е 25 точки и се дава на участника/ците, 

предложил/и най-дълъг гаранционен срок. 

Оценката в точки по показател „Допълнително оборудване” е сбор от получени точки за 

наличие на функционалности по следните подпоказатели: 

 

№ 

по 

ред 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
Брой 

точки 

1 Електронна блокировка на диференциала 1 

2 
Система за подържане на скоростта и дистанцията от 

предния автомобил 
2 

3 
Система за наблюдение на зоната пред автомобила с 

функция за аварийно спиране в градски условия 
4 

4 
Система за електронно регулиране на окачването с избор 

на профил на шофиране 
1 

5 Отопление на предните  и задните седалки 1 

6 Коленни въздушни възглавници за водача 1 

 

Липсата на съответния елемент на допълнителното оборудване не носи точки на 

участника. 

Най-високата оценка по този показател е 10 точки и се дава на участника/ците, 

предложил/и марка и модел с наличие на всички посочени допълнителни елементи от 

оборудването. 

Максималната комплексна оценка на оферта е 100 точки. 
При изчисляване на конкретните оценки по формулите, стойностите се закръглят с 

точност до третата цифра след десетичната запетая. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място, а 

останалите в низходящ ред. 

На основание чл.70, ал.4 от ЗОП в случай, че комплексните оценки на две или повече 

оферти са равни, когато е избран критерият по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, за икономически най-

изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са 

еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 

офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

 

Раздел VII 

Разглеждане и оценка на получените оферти 
Разглеждането и оценката на получените оферти ще се извърши от комисия, назначена от 

възложителя. 

Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците, съгласно посочения в обявата за събиране на оферти критерий за оценка. 

Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се 

изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08.03.2019г.]                      Час: (чч:мм) [16:30ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08.07.2019г.]                      Час: (чч:мм) [16:30ч.] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 
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Дата: (дд/мм/гггг) [12.03.2019г.]                           Час: (чч:мм) [10:00ч.] 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в Административната сграда на 

Селскостопанска академия София, район Красна поляна, ул. Суходолска №30 

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): [……] 

  

  

  

  

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [28.03.2019г.] 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Васил Стоименов Николов] 

Длъжност: [Председател на ССА София] 

 

 


