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         Настоящата процедура се провежда на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 

Възложителят предоставя безвъзмездно пълен достъп до цялата документация за участие 

в процедурата в профил на купувача на сайта на Община Приморско, на следния 

интернет-адрес: http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки 

 

1.Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община 

Приморско – Д-р Димитър Германов Германов - Кмет на Община  

 

          Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 

потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката и условията за 

нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към кандидатите и процедурата по 

провеждането й. 

            

2. Обект на поръчката- доставка на автомобилни гуми /чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП/. 

 

3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 20, ал.3, т.2 от 

Закона за обществени поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 187, ал.1 от ЗОП. 

 

3. Предмет на поръчката - предметът на доставката е разделен в две обособени 

позиции: 

 

Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за 

нуждите на Община Приморско“ 

 

Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за 

нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”, гр. Приморско 

 

4. Пълно описание и специални изисквания към предмета на поръчката: 

 

          Предмет на настоящата обществена поръчка е за избор наизпълнител, който да 

извършава доставки на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на  

автопарка на Община Приморско и ОП «Чистота и Озеленяване», гр. Приморско, в 

съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. 

         Пълното описание на предмета и условията на поръчката, както и техническите 

спецификации са посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящта 

документация. 

Обществената поръчка включва доставка на 350 броя нови и неупотребявани 

автомобилни гуми. Размерите на автомобилните гуми са подробно описани в 

Техническата спецификация, приложена към настоящата документация за участие. 

Количествата на посочените автомобилни гуми са прогнозни, приблизително необходими 

за едногодишен период и са съобразени със заложените в бюджетите на обектите, в които 

ще бъдат доставени. Възложителят ще заявява доставка на гуми само при необходимост. 

Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс и 

посочените видове и количества за доставки, както и може да заявява допълнителни 

такива в рамките на общата стойност по сключеният договор. 

http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки
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5. Място за изпълнение на поръчката:  

Обособена позиция №1: ул. Трети март 56, гр. Приморско; 

Обособена позиция №2: ул. Ропотамо 50, гр. Приморско; 

 

6. Срок на доставка след подадена предварителна заявка от Възложителя – до 2 

работни дни от заявката на възложителя. 

7. Гаранция за фабрично заводски дефекти – не по-малко от 36 месеца от датата на 

доставка.  

       Срок за рекламация от страна на възложителя –не по-малко от 1 /един/ месец. 

Срокът за разглеждане на рекламацията е до 10 дни от датата на приемане на 

рекламираната стока от страна на Изпълнителя. 

 

6. Срок за изпълнение на поръчката:  

 

           Договорът е със срок на изпълнение 1/една/ година, считано от датата на 

сключването на договора за изпълнение за съответната обособена позиция, или до 

изчерпване на предвидения финансов ресурс, което обстоятелство настъпи по-рано.  

Договорът  може да бъде прекратен предсрочно, в случай на изчерпване на стойността, за 

която е сключен съответният договор, както и на други основания, определени в договора. 

7. Прогнозна стойност:  

           Финансовият ресурс на възложителя за настоящата процедура е в размер общо на 

69 680.66 лв. ( шестдесет и девет хиляди шестстотин и осемдесет лева и шейсет и шест 

стотинки) без включен ДДС, което е 83 616.79 лв. (осемдесет и три хиляди шестстотин и 

шестнадесет лева и седемдесет и девет стотинки) с вкл.ДДС. разпределен както следва: 

           Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за 

нуждите на Община Приморско“ – 28 880.10 лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин и 

осемедесет лева и десет стотинки/ без включено ДДС; 

           Обособена позиция № 2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за 

нуждите на ОП „Чистота и озеленяване, гр. Приморско” – 40 800.56 лв./ четиридесет 

хиляди и осемстотин лева и петдесет и шест стотинки/ без включено ДДС; 

 

         Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов 

ресурс и посочените доставки, както и може да заявява допълнителни такива в рамките на 

общата стойност по сключеният договор. 

 

8. Източник на финансиране – Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от 

собствени бюджетни средства на Община Приморско.  

 

9. Начин на плащане – Стойността на всяка отделна доставка се заплаща в левове по 

банков път в  срок до 30 (тридесет) дни от издаване на фактура за всяка конкретна 

доставка. 

 

10.Изисквания към участниците 

 

10.1. Общи изисквания 
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 В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява доставките,  предмет на настоящата 

поръчка съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и което 

отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на Възложителя в 

настоящата документацията и обява.  

 

1.1.  Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки 

или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

1.2.  За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на условията, съдържащи се в обявата и в документацията за 

обществената поръчка. 

1.3.Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в обявата и 

документацията за обществената поръчка. 

1.4.Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. 

Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи във връзка с 

участието им  в процедурата, както при класиране, така и при некласиране.  

1.5. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 

доказва с изрично пълномощно. 

1.6. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, 

когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

1.7. В случай, че участникът е 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:  

а/ правата и задълженията на участниците в обединението;  

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

в / дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

1.8.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 

1.9.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

1.10.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

1.11.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор, за доказването, на които кандидатът или участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

1.12. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
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10.2. Лично състояние на участниците: 

 

10.2.1. На основание чл. 54 ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка 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; 

2. 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; 

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, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни или 

обществени интереси и/или 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; 

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

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; 

6. е налице конфликт на интереси, по см. на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде 

отстранен.  

        На основание чл. 97, ал.6 от ППЗОП  основанията по т.1., 2 и 6 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, когато участника се представлява от повече от едно лице 

обстоятелствата по т. 3., 4 и 5 се декларират от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. 

 

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да 

попълнят Образец №2 и Образец №3 

 

Уточнение: Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 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 участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. 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 участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 
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               В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване 

на обстоятелство по  чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП. 

 

10.2.2. Други основания за отстраняване от участие: Съгласно чл. 107 ЗОП, освен на 

основанията по чл. 54 ЗОП, възложителят отстранява от процедурата: 

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 

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

е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП; 

4. участници, които са свързани лица по см. на §2, т.45 ДР на ЗОП. 

5.участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок, не удължи 

срока на валидност на офертата си. 

 

Забележка: Съгласно §2, т.45 ДР на ЗОП „ Свързани лица “ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия 

до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

„Контрол “ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество 

или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

 

10.2.3.Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство 

           Попълване на Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП: 

           Част III, Раздел Г е задължителна за попълване от всеки икономически оператор 

участник, подизпълнител, трето лице, член на обединение. В тази част следва да се 

декларират обстоятелствата, свързани с личното състояние на физическите лица 

представляващи всеки икономически оператор (участник, подизпълнител, член на 

обединение). 

           В Раздел Г се предоставя информация за специфичните национални основания и 

отстраняване, които включват: 

-част от обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 1 от ЗОП и по-конкретно: информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 - 208. чл. 213 а - 217, чл. 2 - 252 и чл. 254а - 260 от 

НК; 

-обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

         Когато за лицето, подател на ЕЕДОП не са налице изброените специфични 

национални основания за отстраняване в Част III, раздел Г от ЕЕДОП се отбелязва ,не“ 

без да необходимо допълнително изброяване на обстоятелствата. (В случай, че 

подателят на ЕЕДОП реши да изброява основанията, то изброяването следва да бъде 
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изчерпателно. Ако за лицето подател на ЕЕДОП е налице едно или повече от 

специфичният национални основания за отстраняване, то в Част III, раздел Г от 

ЕЕДОП се отбелязва „да“. В този случай следва да бъде попълнена информация за 

конкретните обстоятелство, както и информацията в следващото поле, свързана с 

предприетите мерки за надеждност по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗОП, както и да 

бъдат приложени съответните доказателства по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

         Участникът задължително вписва „уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа“,  както и следва да отбележи имали други 

лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността му. 

 

Внимание: 

          За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, участникът 

декларира,че: 

1. Представляваното дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим. 

2. Представляваното дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

За обстоятелствата по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, участникът декларира,че: 

1. Представляваното дружество  е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: участника следва да посочи 

съответната регистрация . 

2. Представляваното дружество попада в изключението на чл. 4, т.  изписва 

конкретното правно основание, Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

Пояснение: Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:  

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 

пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в 

списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 

предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически 

лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско 

местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се 

търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици – физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 
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За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да 

попълнят  част III, раздел Г на ЕЕДОП. 

 

10.2.4.Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 

от ЗОП. 

 

11.Технически и квалификационни изисквания към участниците. 
 

          Минимални изисквания за технически и професионални способности на 

участниците: През последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, 

участникът следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с този 

на предмета на обособената позиция, за която подава оферта- минимум 1/една / доставка.  

 

Забележка: Под „идентични или сходни” за всяка обособена позиция да се разбират 

доставки на нови и неупотребявани автомобилни гуми.  
 

Доказване: 

          Участникът попълва поле 1б) от раздел  В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП, за да декларира, че отговаря на 

посочения критерий за подбор, т.е че е изпълнил доставки с предмет и обем, идентичен 

или сходен с този на обособена позиция минимум 1  /една / доставка, с посочване на 

стойностите, датите, и получателите; 

           Преди сключване на договор за изпълнение обществена поръчка възложителят 

изисква от участника, определен за изпълнител, да представи: Списък за дейностите с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка, за която подава 

оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършената 

доставка. Доказателствата се представят преди сключване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

Когато участникът подава оферта за няколко обособени позиции, той доказва 

съответствието си с критериите за подбор за всяка отделна обособена позиция. 

 

Забележка: 

           В случай на участие на обединение/консорциум, приложение намира разпоредбата 

на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, 

посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела 

от поръчката, които те ще изпълняват. За подизпълнителите не трябва да са налице 

основания за отстраняване от процедурата. В случай, че участниците ползват 

подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на 

трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет. За третите лица не трябва да са налице 

основания за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета 

на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 

представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения. 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
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финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, 

при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, 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. 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може 

да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси. 

Документите и данните в офертата  се представят на български език и се подписват 

само от законния представител на участника или от упълномощени за това лица. При 

упълномощаване в офертата се представя изрично пълномощно за изпълнението на такива 

функции. Представените копия на документи в офертата за участие следва да бъдат 

заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

 

Внимание: 

        На основание чл.67, ал.5 от ЗОП  възложителят може да изисква по всяко време от 

участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

информация, свързана с липсата на основания за отстраняване и съответствието на 

участника с поставените критерии за подбор, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

12. Подаване на оферта на хартиен носител 

 

        Съгласно чл. 47, ал. 1 ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата, се 

представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса 

на възложителя: гр.Приморско, п.к.8180, Община Приморско, ул. „Трети март“ №56 

       Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП, посочени в 

обявата и да съответства на чл.39, ал.3 от ППЗОП. 

 

 Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка с 

надпис: 
            До 

            Община Приморско, ул.Трети март №56 

            За участие в обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти с обява с 

предмет:  
 
„Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми, в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за 

нуждите на Община Приморско“ 

Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за 

нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”,  гр. Приморско” 

 

За Обсобена позиция №……………/Участника следва да посочи номера и пълното 

наименование на обособената позиция, за коята подава оферта/ 

 
Върху опаковката с офертата се посочват:  
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Съгласно чл. 47, ал. 2 ППЗОП документите се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка, върху която се посочват: 

 Наименование на участника; 

 Наименование на поръчката  

 Обособената позиция, за която се подават документите; 

 Адрес за кореспонденция и по възможност факс и електронен адрес 

 

Приемане на оферти 

            Оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа, до датата, 

посочена в обявата като краен срок за получаване на офертите, в деловодството в 

административната сграда на Община Приморско,  ул."Трети март" № 56, гр.Приморско, 

Област Бургас. 

           Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 

Документи за участие: 

- Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

- Образец №1: Представяне на участника  

- Образец №2: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 2 и 7 от 

ЗОП 

- Образец № 3: Декларации за отсъствие на обстоятелства чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от 

ЗОП 

- *Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП - при участник - обединение, което не е 

юридическо лице; 

- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в 

настоящата обществена поръчка (когато е приложимо); 

- Образец №4: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - за да 

декларира, че отговаря на посочените критерий за подбор; 

- Образец №5: Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено по образец при съблюдаване на 

изискванията на Техническата спецификация.  
*Към техническото предложение се прилага и Списък – Образец № 6, съдържащ 

описание на моделите/марките автомобилни гуми, които ще бъдат доставяни, 

както и информация за показателите на доставяните гуми, по Регламент (ЕС) № 

1222 / 2009, които Възложителят е поставил като изискване в Техническата 

спецификация-за всяка от обособените позиции, за които се подава оферта; 

        Ако участник не представи Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката в едно с всички описани приложения или представеното от него 

предложение за изпълнение и/или приложенията към него не съответства на 

изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и 

Обявата, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

          В случай, че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената 

поръчка, Техническото предложение за изпълнение на поръчката става 

неразделна част от договора. 

- Образец №6-Списък на автомобилните гуми-за всяка от обособените позиции, за 

които се подава оферта; 

- Образец №7- Декларация за приемане на условията в проекта на договор-за всяка 

от обособените позиции, за които се подава оферта; 
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- Образец №8- Декларация за срока на валидност на офертата-за всяка от 

обособените позиции, за които се подава оферта 

 

           Както и е декларирал следните обстоятелства изискани от Възложителя: 

 

- Образец №9- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 

- Образец №10-Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от 

ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП за всяка от обособените позиции, за 

които се подава оферта; 

- Образец №11-Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари; 

 

*Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

изготвя се по образец, приложение към документацията и се представя в 

оригинал. Когато участникът, определен за изпълнител, е юридическо лице, 

декларацията се подписва от лицата, които го представляват. В случай, че 

участникът, определен за изпълнител, е обединение, което не е юридическо лице, 

декларация се представя за всяко юридическо лице, включено в обединението. 

Съгласно чл. 70 от ППЗОП когато определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и 

възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 

юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи 

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установен); 

 

- Образец №12- Декларация за задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

- Образец №13- Декларация от участник за използване на подизпълнител 

- Образец №14- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

 

            Внимание: 

- Техническото предложение се представя от участника, за всяка от обособените 

позиции, за която подава оферта. 

- Участници, чиито технически предложения за изпълнение на поръчката не 

отговарят на изискванията на възложителя се отстраняват от участие в 

процедурата, като съответно не подлежат на оценка съгласно избрания от 

възложителя критерий за оценка.  

- Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка. 

 

- Образец №15-Ценово предложение - изготвено по образец, представено в 

оригинал. Към ценовото предложение се прилага Списък ”Предлагани единични 

цени” – Образец №15-а или съответно №15-б с посочени единични цени на 

предлаганите в Техническото предложение автомобилни гуми. Цените се 

посочват в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая 

без включен ДДС-за всяка от обособените позиции, за които се подава оферта. 
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Отговорността за допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложената цена е на участника.; 

- Образец №15-а- Списък ”Предлагани единични цени”-за обособена позиция №1; 

- Образец №15-б- Списък ”Предлагани единични цени”- за обособена позиция №2; 

 

Забележка: При формиране на ценовите си предложения, участниците следва да 

включат всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число разходи за 

опаковка, доставка до адреса на Възложителя (франко Възложителя), транспортни и 

други разходи, данъци, такси, мита. 

 

 Внимание: Ценовото предложение на участника се представя за всяка 

обособена позиция, за която подава оферта, като неразделна част от него е 

Образец №15-а- Списък ”Предлагани единични цени” за обособена позиция №1 

и/или Образец №15-б Списък ”Предлагани единични цени” за обособена позиция 

№2; 

 

ВНИМАНИЕ:  

 

           На основание чл. 47, ал. 10 ППЗОП, при участие за повече от една 

обособена позиция възложителят допуска представяне на едно заявление за 

участие - документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП. 

           Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 

опаковката / офертата/ за всяка от позициите се представят по отделно 

комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП (техническо 

предложение) и Ценово предложение - изготвено по образец, с посочване на 

позицията, за която се отнася. 

 

        Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП, 

посочени в обявата и да съответства на чл.39, ал.3 от ППЗОП. 

        Участници, предложили ценови предложения, надвишаващи тази стойност, 

ще бъдат отстранени от участие.  

         Единичните цени, посочени от участника, определен за изпълнител, с 

когото бъде сключен договор, са окончателни и не подлежат на промяна за 

целия срок на договора. 

 

Забележки: 

1.Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на 

изброяването им в приложения в офертата опис на представените документи. 

2.В случай на участие на обединение/ консорциум, приложение намира разпоредбата на 

чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 

3.Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в офертата, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 4.Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, 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. 

5.Участникът представя: 
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          -Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, ако такива са посочени 

и е приложимо; 

           -Доказателства за разположение на капацитета на трети лица, ако е приложимо; 

6. Офертата се изготвя и подава на български език. Участникът представя само една 

оферта и няма право да представя варианти на офертата. 

7.Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се 

позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка. Когато е приложимо, попълват Декларация за конфиденциалност по 

чл. 102, ал. 1 ЗОП. 

8.До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в обществената поръчка 

може да промени, допълни или да оттегли подадената от него оферта. След крайния срок 

за подаване на офертите участниците не могат да ги оттеглят или да ги променят. 

9. Всички разходи за подготовка на офертата са за сметка на участника. 

10.Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи като 

„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, който е надлежно 

подписан от представляващия участника, има гриф: “Вярно с оригинала” и печат, ако е 

приложимо. 

11.Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление 

на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят 

от пълномощник). 

12. Офертите следва да са със срок на валидност, съгласно посоченото в обявата. 

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност 

на предложенията си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

13. Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани, като номерацията 

започва от първия документ и завършва с ценовото предложение. Всички представени в 

офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в 

офертата“. 

 

 13. Срок и валидност на офертата: не по-малко от 90 календарни дни от изтичане на 

срока за подаване на офертата. 

 

 14. Срок за подаване  на офертите:  

            Оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа, до датата, 

посочена в обявата като краен срок за получаване на офертите, в деловодството в 

административната сграда на Община Приморско,  ул."Трети март" № 56, гр.Приморско, 

Област Бургас. 

            Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

             На всеки плик се поставя печат с входящ номер, дата и час. Данните за участника 

се записват в деловодния регистър и на приносителя се издава документ с входящия 

номер. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за това са за сметка на самия участник. В този случай той следва да изпрати 

документацията за участие по такъв начин, че да обезпечи нейното пристигане на 

посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаването им. Рискът от 

забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Не се приемат предложения 

след обявения срок и офертите незабавно се връщат на участника.  
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 Върху плика всеки участник посочва предмета на поръчката и наименованието на 

обособената позиция, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност - факс, електронен адрес. До изтичане валидността на офертите, се считат за 

валидни адресите, факсовете и електронните пощи, посочени в офертата на всеки 

участник. В случай, че адресът, факсът или електронната поща са променени и 

възложителят не е уведомен за това, кореспонденцията ще се смята за връчена, ако е 

изпратена на известните на възложителя. 

 

15. Изисквания към офертите. 

 Всеки участник може да представи само една оферта.  

 Не се допуска представянето на варианти на оферта. Не се допуска представяне на 

оферти за части от предмета на обществената поръчка. 

 Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг 

участник за същата поръчка под каквато и да е форма.  

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

изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  

 Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите 

изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице 

някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в обществената поръчка:   

 - който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в документацията;  

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

условия на поръчката;  

 - който е свързано лице с друг участник;  

 - за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на 

съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.  

 Участниците в поръчката следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания на Възложителя. 

 Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата обществена поръчка, 

задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази 

документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 Всички оферти се представят на български език. Когато е представен документ на 

чужд език, той се придружава от превод на български език.  

 Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се 

представят в оригинал и/или в официален превод се представят в оригинал или в 

„заверено копие”, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат 

на копията. „Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с 

гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява 

участника или изрично упълномощено от него лице.  

 Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се 

позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка.  

 Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея 

следва да бъдат номерирани. 

          Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

участника. 

           Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата на 

подаване на офертата. Ако по обективни причини не е възможно да се представи такъв 

документ, то участникът е длъжен да обясни в свободен текст тези причини в офертата си. 

Нито един от документите, които са част от офертата или изхождат от участника, не 
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подлежат на връщане, освен ако това не става по силата на закон. Участниците не са 

длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в 

Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Непредставянето с офертата на 

документ, който е публикуван в Търговския регистър на Агенцията по вписванията не 

води до отстраняване на участника. В този случай участникът е длъжен само да напише 

своя ЕИК в офертата.  

          Офертата се подписва от законния представител на участника, който подава 

предложение или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка. 

 

16.Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие. 

          Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 

документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно 

документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат 

подавани от лицата всеки работен ден между 08:30 ч. и 17,00 ч., в деловодството на 

Община Приморско или на obschtina_primorsko@mail.bg най-късно до 3 дни преди 

изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него 

длъжностно лице предоставя исканите разяснения най-късно на следващия работен ден от 

постъпване на искането. Разяснението се публикува на профила на купувача на Община 

Приморско  http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки и се прилага към 

документацията за участие. 

 

17. Критерий за възлагане на обществената поръчка: «най-ниска цена» 

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

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия: „най-ниска 

цена”. 

        Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор. 

         Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и 

поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на посочения критерий, 

като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. Останалите 

оферти заемат места в класирането по низходящ ред. 

         В случай, че участник оферира по-висока стойност от прогнозната, той ще бъде 

предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл.107, т.2 , буква „а“ ЗОП, тъй 

като офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

 

18. Място, ден и час на разглеждане на постъпилите оферти: 

 Отварянето на офертите ще се извърши на датата посочена в обявата. Офертите се 

разглеждат от комисия назначена от Кмета на Община Приморско. Комисията отваря 

офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При 

извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. 

Упълномощеният представител, желаещ да присъства на описаните действия, следва да 

представи на комисията своето пълномощно. Комисията продължава своята работа с 

проверка за пълнота и съответствие на участниците и представените оферти с 

изискванията на документацията за участие в процедурата на закрито заседание.  

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 

обявените критерии.  Комисията класира  участниците въз основа на резултатите, 

получени при разглеждане  и оценяване на офертите. Решенията на комисията се вземат с 

мнозинство от членовете й.  Когато член на комисията е против взетото решение, той 

подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Комисията съставя 

mailto:на%20obschtina_primorsko@mail.bg
http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки
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протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците. Протоколът на 

комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата 

документация. Протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване, след което в един 

и същи ден се изпраща на участниците и се публикува на профила на купувача. 

Възложителят утвърждава протокола и сключва писмен договор, който включва всички 

предложения от офертата на класирания на първо място участник.  

 

20. Сключване на договор.  

            Участникът, определен за изпълнител, ще бъде уведомен и поканен за сключване 

на договор. С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, 

възложителят ще сключи договор.  

           Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 

30-дневен срок от датата на определяне на изпълнител.  

          При сключване на договор за обществената поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи: актуални документи, удостоверяващи декларираните 

обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1-5 и 7  от ЗОП. 

 

 Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на  липсата 

на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – свидетелство за 

съдимост на представляващите участника, издадено от съответния 

компетентен орган, с дата на издаване не по-рано от 6 /шест/ месеца преди 

сключване на договора /оригинал или нотариално заверено копие/; 

 За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – Удостоверение от 

общината по седалище на участника. 

 Нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице; 

 Ако участникът е обединение, следва да представи документ за регистрация 

с упоменат ЕИК или БУЛСТАТ, съгласно чл.112, ал.1,т.1 от ЗОП. 

         Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 

избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

При сключването на договора, участникът, определен за изпълнител е длъжен да 

представи актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл.54 от 

ЗОП. 

Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива. 

 

 

 


