РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомагане

ДО
„ЙОНИМОН" ООД
ГР. МОНТАНА
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ” № 5
ЕИК: 111515611
Г-ЖА ГАЛИНА ************
ПОКАНА
за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена
поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП.
На основание чл.64, ал.З от ППЗОП и във връзка с решение № 12-РД040699/03.10.2018г. за откриване на процедура на пряко договаряне по реда на чл.182,
ал.1, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива
за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите
на териториалните структури на АСП на територията на област Монтана за
отоплителен сезон 2018/2019г.", Ви отправяме покана за участие в договаряне,
което ще се проведе на 26.11.2018г. от 10.30 часа в гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1
/административната сграда на Областна управа/, етаж 4, стая 402, при следните
условия:
Предмет и обект на обществената поръчка
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на горива за отопление
/черни

въглища

и/или

букови

дърва

и/или

газьол/

за

нуждите

на

териториалните структури на АСП на територията на област Монтана за
отоплителен сезон 2018/2019г.".
В обхвата на настоящата обществена поръчка се включва доставка на черни
въглища и букови дърва /нарязани/, както следва:
-

Доставка на 15 /петнадесет/ тона черни въглища за нуждите на ДСП - Лом,
еднократно.

-

Доставка на 5 /пет/ куб.м. букови дърва /нарязани/ за нуждите на ДСП - Лом,
еднократно.

-

Доставка на 10 /десет/ куб.м. букови дърва /нарязани/ за нуждите на ИРМ Бойчиновци, еднократно.

Възложител на обществената поръчка
Възложител

на

настоящата

обществена

поръчка

е

Агенция

за

социално

подпомагане, чрез Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Монтана.
Правно основание за възлагане на поръчката
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка на основание чл.18, ал.1, т,13.
За нерегламентираните в настоящата покана условия по провеждане и възлагане
на поръчката, се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, както и приложимите
подзаконови, национални и международни нормативни актове.
Мотиви за избор на процедурата за възлагане

на поръчката

С решение № 12-РД04-0563/27.08.2018г. Агенция за социално подпомагане чрез
директора на РДСП-Монтана е открила процедура за възлагане на обществена поръчка
чрез публично състезание с предмет: „Доставка на горива за отопление /черни
въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните
структури на АСП на територията на област Монтана за отоплителен сезон
2018/2019г.", Решението е публикувано в РОП под № УНП № 00496-2018-0070.
Изготвено

е

обявление

за

поръчка

с

дата

на

изпращане

27.08.2018г.,

като

документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на URL и на електронната страница на Агенцията за социално
подпомагане.
В определения срок за получаване на оферти или заявления за участие в
процедурата, а именно 19.09.2018г. до 16.00ч., в деловодството на РДСП - Монтана,
пл. „Жеравица” № 1, етаж 4, стая 401 не са постъпили оферти. На основание чл. 22,
ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал.1, т.1 от Закона за обществените
поръчки, процедурата беше прекратена поради непостъпването на нито една оферта с
мотивирано решение № 12-РД04-0699/03.10.2018г. Решението не е атакувано пред
надзорния орган - Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл.197, ал.1, т.7
от ЗОП и е влязло в сила.
Съгласно чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП, когато процедурата публично състезание е
прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и
първоначално обявените условия не са съществено променени възложителят може да
проведе пряко договаряне с определени лица.
Обособени позиции
Ръководейки се от разпоредбата на чл.46, ал.1 от ЗОП, Възложителят счита, че
не на лице възможност за разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени
позиции.
Не се допускат варианти в офертите.
Място и срок за изпълнение на поръчката: 7.1. Услугите, предмет на поръчката ще се

изпълнява на територията на област Монтана, както следва:
-

Доставка на 15 /петнадесет/ тона черни въглища за нуждите на ДСП - Лом,
еднократно.

-

Доставка на 5 /пет/ куб.м. букови дърва /нарязани/ за нуждите на ДСП - Лом,
еднократно.

-

Доставка на 10 /десет/ куб.м. букови дърва /нарязани/ за нуждите на ИРМ Бойчиновци, еднократно.

Срокът на изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е в
съответствие с посочения в техническата спецификация на възложителя начин на
доставяне /еднократно или периодично/, но не по-късно от 31.01.2019г. Горивата за
отопление ще бъдат доставяни до посочените адреси за доставка при условията,
количеството и в сроковете, посочени в техническата спецификация на възложителя.
Пределна прогнозна стойност на обществената поръчка:
Възложителят е определил прогнозна стойност за настоящата обществена
поръчка в размер на 7 245 лева /седем хиляди двеста четиридесет и пет лева/ без ДДС.
Прогнозната стойност е пределна и не може да бъде надвишавана.
Критерий за оценка на офертите:
Възложителят на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените
поръчки ще определи икономически най-изгодната оферта въз основа на критерий за
възлагане - „най-ниска цена".
Условия и начин на плащане:
Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено чрез бюджетни
средства с национален произход.
Начинът на плащане е детайлно регламентиран в проекта на договор неразделна част от настоящата документация - централизирано, ежемесечно, по банков
път.
Срок за плащане - до 20 /двадесет/ дни след представяне на съответната
фактура по ЗДДС, заедно с приемо-предавателни протоколи за доставените количества
горива.
Изисквания към участниците
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско

или

чуждестранно

физическо

или

юридическо

лице,

както

и

техни

обединения, или клон на чуждестранно лице при условие, че може самостоятелно да
подава

заявления

за

участие

или

оферти

и

да

сключва

договори

съгласно

законодателството на държавата, в която е установен, отговарящи на условията
предвидени в Закона за обществените поръчки и настоящата документация.

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да бъде
отстранен на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма,
когато той или участниците в обединението имат право да представят съответната
услуга, в държавата членка, в която са установени.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва
от обединението участника, а не от всяко от лицата, включени в него, с 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.
Основания за отстраняване на участници:
Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е
налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1,2,3,4,5,6 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 1
и т. 2 от ЗОП:
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;
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 кандидата или
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;
е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
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;
е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл.
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен;

е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в
случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието.
Основанията по т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия
да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Точка 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ
оборот за последната приключена финансова година.
Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените
обстоятелства по чл. 55, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗОП има право да представи доказателства,
че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може
да докаже, че:
е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на

компетентните

органи,

и

е

изпълнил

конкретни

предписания,

технически,

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения.
Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като
отчита

тежестта

и

конкретните

обстоятелства,

свързани

с

престъплението

или

нарушението.
В случай, че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за
да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата,
като мотивите за решението се съдържат в решението за класиране или прекратяване
на процедурата.
Отстранява се от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.
54, ал. 1 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди
или по време на процедурата, като се прилага и когато участник в процедурата е
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице
някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по
чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5,
буква "а" и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 5 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено
обстоятелството, е посочен друг срок.
Съдържание на офертата
Офертата

и

приложенията

към

нея

се

изготвят

по

представените

в

документацията образци в съответствие с разпоредбата на чл. 39 и следващите от
ППЗОП. Офертата задължително съдържа:
Техническо предложение за съответната позиция, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
б) декларация за срока на валидност на офертата;
в) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, когато е приложимо;
г) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е
приложимо;
д) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се
налага от предмета на поръчката.
Предлагани ценови параметри, съдържащо предложението на участника относно
цената за предоставяне на услугите - обект на обществената поръчка.
Деклариране по чл. 59, ал. 1, т.З от Закона за мерките срещу изпирането на
пари;
Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици.
Деклариране в еЕЕДОП на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 и чл. 55, ал.
1, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки - декларираните обстоятелства се
попълват в еЕЕДОП задължително от управляващия участник.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата във връзка с изискванията на чл.
101, ал. 11 от ЗОП - декларираните обстоятелства се попълват в еЕЕДОП
Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ попълва се и се представя при съобразяване на условията по чл. 67 от ЗОП в
съответствие с приложения образец към настоящата документация и при съобразяване
на указания № МУ-4/02.03.2018г. на АОП във връзка със задължителното представяне
на еЕЕДОП в електронен вид, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

/ЗОП/ във връзка с & 29, т. 5, буква „а" от Преходните и заключителни разпоредби на
ЗОП, в сила от 01,04.2018г.
В Профила на купувача, Възложителят ще представи еЕЕДОП в три форматаXML, PDF и WORD.
Заинтересованите лица могат да попълнят еЕЕДОП и под формата на формуляр,
подготвен от Възложителя в WORD формат. В този случай, попълненият еЕЕДОП следва
да се конвертира в PDF формат и да се представи цифрово подписан (с електронен
подпис от всички лица по чл. 40 от ППЗОП), и приложен на подходящ носител, който се
поставя

в запечатана, непрозрачна

опаковка, с която се представя

офертата.

Забележки: Съгласно указанията публикувани в сайта на АОП.
При подписването на еЕЕДОП с електронен подпис дава възможност за
последователно полагане на няколко подписа без да е необходимо лицата да се
намират на едно и също място, т.е. дистанционно.
Възможно е подписване на еЕЕДОП с подписите на две или повече задължени
лица. Това обхваща и случаите на лицата, ситуирани в чужбина. Следва да се има
предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен еЕЕДОП, независимо, че
декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното провеждане на
дадена процедура е от значение дали са налице основания за отстраняване на лицата
по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират
съответните обстоятелства. Предвид това, че в този случай комисията за извършване
на подбор, разглеждане и оценка на офертите не следва да констатира нарушение и да
изисква представяне на коригиран еЕЕДОП. Не е необходимо да се изясняват и
конкретните обстоятелства, довели до представяне на повече от един еЕЕДОП.
Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на
трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа
информацията по чл. 67, ал.1 от ЗОП.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В
него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Участниците

в

еЕЕДОП

следва

да

представят

данни

относно

публичните

регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за
компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е
длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.
Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на

процедурата.
Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител следва да
предостави

актуални

документи,

удостоверяващи

липсата

на

основанията

за

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има
такава /заверено от участника копие/.
Изрично пълномощно в оригинал на лицето, подписващо офертата /оригинал/ - В
случаите, в които лицето, подаващо офертата, не е законният представител на
участника, към техническото предложение за изпълнение на поръчката, на основание
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а" от ППЗОП, следва да се представи документ за
упълномощаване, съдържащ всички данни на лицата /упълномощен и упълномощител/,
както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и
да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 12.4, 12.5, 12.6 не
могат да бъдат подписвани от пълномощник.
Изисквания и доказателства за технически възможности и/или квалификация на
участника, съгласно чл.63, ал.1 във вр. с чл.64 от ЗОП:
Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата
на подаване на офертите, не по-малко от 1 (една) доставка с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на обществената поръчка за съответната обособена
позиция, заедно с доказателства за изпълнените доставки. Това се доказва със списък
на доставки (попълва се в част IV, раздел В от еЕЕДОП), съдържащ посочване на
предмета и получателя на доставката, стойностите и датите на изпълнение на
доставките, заедно с доказателства за извършените доставки, които се предоставят под
формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или
чрез доказване по друг правнорелевантен начин,съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. В
случай, че се представят удостоверения, те трябва да са надлежно оформени и да
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема на доставката, дата и подпис на издателя и данни за контакт. Представят се
заверени копия на удостоверенията за добро изпълнение, ако се извършва позоваване
на такива.
ВАЖНО: За целите на тази обществена поръчка под „дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на обществената поръчка" следва да се разбират
изпълнени дейности, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет
включва доставка на горива за отопление.
Участниците в процедурата следва да докажат, че притежават правото да
продават съответния вид горива за отопление на територията на Република България
съгласно действащото българско законодателство.

Ценово предложение. В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от
ППЗОП попълненото, подписано и подпечатано ценово предложение на участника се
поставя

в

отделен

параметри".

запечатан

Ценовото

непрозрачен

предложение

следва

плик с надпис „Предлагани ценови
да

бъде

изготвено

при

стриктно

съобразяване на указанията на възложителя. В ценовото предложение се посочва
съответната предлагана цена, в лева, без ДДС. Данък добавена стойност се начислява
отделно. Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за
изпълнение на поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания,
съгласно действащото законодателство. Оферираните цени не подлежат на промяна за
целия срок на изпълнението на договора. Цените трябва да бъдат посочени с точност
до два знака след десетичната запетая.
* ВАЖНО !!! Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри" не трябва да
е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е
начин са включили някъде в офертата си извън плика с надпис „Предлагани ценови
параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат
отстранени от участие в процедурата.
За участие в процедурата участникът следва да се запознае с условията и
изискванията на настоящата покана за участие и при съобразяване разпоредбите на
Закона за обществените поръчки. Съгласие и намерение за участие в договарянето се
декларира писмено до 25.11.2018г. на адрес: гр. Монтана, пл. Жеравица №1
/административната

сграда

на

Областна

управа

Монтана/,

етаж:

4,

стая

401/Деловодство/ - по реда, описан в настоящите условия.
Съгласието за участие се представя 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. Върху опаковката участникът посочва:
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато
е приложимо;
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
наименованието на поръчката, за която се подават документите;
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РДСП - гр.Монтана за участие в
процедура с предмет: „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови
дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на
област Монтана за отоплителен сезон 2018/2019г.".
Договарянето ще се проведе на

26.11.2018г. от 11:00 часа на адрес: гр.

Монтана, пл. Жеравица №1 /административната сграда на Областна управа Монтана/,
етаж: 4, стая 402 - по реда, описан в настоящите условия.
На договарянето може да присъства законният представител на участника или
негов изрично упълномощен представител. Назначената от Възложителя комисия
провежда преговори с поканения участник, като се придържа точно към първоначално

обявените условия

и изисквания за

изпълнение на поръчката. Резултатите от

проведеното договаряне и постигнатите договорености се отразяват в протокол, който
се подписва от комисията и от участника. След провеждане на преговорите с
поканения участник, комисията изготвя доклад до Възложителя със съдържание по
чл.60, ал.1 от ППЗОП.
Всички документи по настоящата обществена поръчка са публикувани в профила на
купувача:
http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-

sredstva//procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuro
mentId=2370&_pprocou_WAR_asp_delta=10

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……….П…………….
ГЕОРГИ ********
/Директор на РДСП Монтана и упълномощено лице
по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Пълномощно № РД05-0569/31.10.2018г./

/П и */ на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във вр. с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

