
                                            

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за участие в обществена поръчка по реда на глава 8 от ЗОП  с предмет: 

„Доставка на 1 брой   лек автомобил/ миниван с под 150 к. с. и с над 5+1 места  за 
нуждите на Сдружение- „Местна инициативна група  Сандански - МИГ Сандански” 

Уважаеми госпожи и господа,

           На основание чл. 101 б от ЗОП отправяме настоящата покана за представяне на 
оферта  за  изпълнение  на  обществена  поръчка  с  предмет:” „Доставка  на  1  брой   лек 
автомобил/  миниван с  под  150  к.  с.  и  с  над  5+1  места   за  нуждите  на  Сдружение 
„Местна инициативна група Сандански  - МИГ Сандански”
            Настоящата процедура се провежда в изпълнение на договор № РД50-90/ 13.06.2012 
г.  за  предоставяне  на  финансова  помощ  по  мярка  «Прилагане  на  стратегии  за  местно 
развитие» и по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и 
постигане  на  обществена  активност  на  съответната  територия  за  местните  инициативни 
групи,  прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за  развитие на селските 
райони за периода 2007 – 2013 година,  подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони

Представената оферта следва да бъде изготвена съгласно изискванията, посочени по-
долу:

I. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

            Предметът на настоящата поръчка е  „Доставка на 1 брой   лек автомобил/ 
миниван с под 150 к. с. и с над 5+1 места  за нуждите на Сдружение „Местна 
инициативна група Сандански  -МИГ Сандански“

II. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

            Избраният изпълнител следва да изпълни следните дейности  :
Да достави автомобил отговарящ на характеристиките посочени в 

техническото задание към настоящата публична покана

„Този документ е създаден в рамките на проект 41-04-28 „Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на МИГ 
Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
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III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО 
СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В ПРОЦЕСА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Доставката  трябва  да  бъдe  изпълненa  с  много  добро  качество  и  в  пълно 
съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 година

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сандански, гр. Сандански

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на договора е  до 07.12.2012 год.

VI. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА

Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участника.

VII. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Офертата се представя в лева без ДДС и начислено отделно   ДДС.

Максимална  стойност  на  почръчката:  33  000  лв./  тридесет  и  три  хиляди  лв./   с 
включено  ДДС 

 Заплащането ще се извършва след доставяне на автомобила 

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. Общи изисквания

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско 
или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за които не 
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са на лице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. За осъществяване на настоящата поръчка 
участниците могат да използват подизпълнители
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при
изпълнение на поръчката, изискванията по Чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47 ал. 2 се прилагат и за 
подизпълнителите.  Възлагането  на  работи  на  подизпълнители  е  допустимо  само  ако 
участникът  приеме,  че  отговаря  за  действията,  бездействията  и  работата  на  посочените 
подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

Б. Специфични изисквания

• Изпълнени поне 3 договора за  доставка на автомобили  през последните 3 години- 
2009, 2010, 2011 г.

В. Съдържание на офертите

Плик   1» ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР»  

1. Заявление за участие – Приложение № 1;
2. Административни данни за лицето, което прави предложението-Приложение № 2
3. Декларация за запознаване с обстоятелства -  Приложение № 3
4. Декларация  за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 ЗОП - Приложение  № 4
5. Декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки–Приложение № 5
6. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки–Приложение № 6 
7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 7
8. Декларация за срок на валидност на офертата – Приложение № 8
9. Списък  на  документите,  съдържащи  се  в  офертата  (попълнен,  подписан  и 

подпечатан от кандидата 
10. Единен  идентификационе  код  /ЕИК/  съгласно  чл.  23  от  закона  за  търговския 

регистър – заверено копие
11. Попълнен списък с изпълнени договори за доставка на автомобили  през последните 

3 години 2011, 2010, 2009 (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата 
12. ОПР и баланс за последните 3 години 2011, 2010, 2009

Плик   2- «ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ»   -

            Техническо предложение – Приложение № 9
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 Проект на договор -  Приложение № 10 (без да се посочва цена).

Плик   3- «ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА»  

             Ценово предложение   - Приложение № 11

Когато документите са ксерокопия се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и 
подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от 
упълномощено  лице  се  представя  копие  на  нотариално  заверено  пълномощно  от 
представителя на кандидата за изпълнител на поръчката.

ІX. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИРТЕ

Срокът на валидност на офертите следва да е не по-малко от 90 календарни дни. 

X. СРОК, МЯСТО И АЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата  се  представя  в  запечатан  непрозрачен  плик,  който  съдържа  3  отделни 
непрозрачни,  запечатани  плика  с   документите,  описани  в  Раздел  IX В от  настоящата 
покана.

Двата плика следва да бъдат надписани както следва :  Плик 1» ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОДБОР»  , Плик 2- «ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ»  и  Плик 3- «ПРЕДЛАГАНА 
ЦЕНА»

Офертите се подават от участника, или от упълномощен от него представител, лично 
или по пощата с препоръчано писмо или куриер с обратна разписка на адреса на Местна 
инициативна група Сандански  -МИГ Сандански  /  гр. Сандански, бул. Свобода 20, ет.1/.
 На  плика съдържащ останалите три следва да бъде изписано :

• Предмета на поръчката: 
 Доставка на 1 брой   лек автомобил/ миниван с под 150 к. с. и с над 5+1 места  за 

нуждите на Сдружение „Местна инициативна група Сандански  -МИГ Сандански“
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                Името и адреса на Възложителя:
Местна инициативна група  Сандански- МИГ Сандански,
гр. Сандански
бул. Свобода №20, ет.1

• Данни за участника: 
- наименование на участника 
- адрес за кореспонденция, 
- телефон 
- факс и електронен адрес (по възможност)

При приемане на офертата  на участника върху големия плик се отбелязват  поредният 
номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, 
за което на приносителя се издава документ

Оферти,  които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не 
запечатан или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат.

Крайният срок за подаване на офертата е 16.00 часа на 20.11.2012 г.

XI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Икономически най- изгодна оферта , по критерии описани в методиката за оценка

XII. СТАРТИРАНЕ НА ДОГОВОРА

Изпълнението  на  договора  по  настоящата  поръчка  следва  да  започне   от   датата   на 
подписването му.

XIІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

1. Заявление за участие – Приложение № 1;
2. Административни данни за лицето, което прави предложението-Приложение № 2
3. Декларация за запознаване с обстоятелства -  Приложение № 3
4. Декларация  за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 ЗОП - Приложение  № 4
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5. Декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки–Приложение № 5
6. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки–Приложение № 6 
7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 7
8. Декларация за срок на валидност на офертата – Приложение № 8
9. Списък  на  документите,  съдържащи  се  в  офертата  (попълнен,  подписан и 

подпечатан от кандидата – Приложение 12
10. Списък с изпълнени договори за доставка на автомобили  през последните 3 години 

2011, 2010, 2009 (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата – приложение 13
11. Техническо предложение – Приложение № 9

12. Проект на договор -  Приложение № 10
13.   Ценово предложение   - Приложение № 11

Приложение: Техническо задание 

Изп.директор 
Местна инициативна група Сандански -МИГ Сандански

                                / Ирина Илиева/
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