
     

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“                                                            ОБЩИНА АНТОН     

гр. София, ул. „Триадица“ №2                  С. Антон 2089, пл. „Съединение“ №1                  

тел. 02/ 81 19  628                                                          тел. +359 7186 2230, факс 359 7186 2500  

 e-mail:  е-mail: saf@mlsp.government.bg      obanton@abv.bg web: www.antonbg.com 

 

 

Проект: „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, се 

осъществява с  финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, 
съгласно Договор РД04-95/04.07.2017 Г. 

 Страница 1 

 
 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

П О К А Н А 

 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), при условия на 

Договор за съвместна дейност № РД04-95/04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ 

гр. София и Община Антон и одобрен проект с  Вх. № 08-973/ 26.04.2017 г. и Заповед за 

откриване на процедура за събиране на оферти чрез покана, Ви отправяме настоящата покана за 

подаване на оферти за сключване на договор за „Модернизиране на кухненско оборудване и 

обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, се осъществява с  финансовата 

подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, 

съгласно Договор РД04-95/04.07.2017 Г., при следните условия 

1. Предмет на обществената поръчка: „Модернизиране на кухненско оборудване и 

обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, с  финансовата подкрепа на 

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Особеност, 

произтичаща от естеството на проекта е, че в резултат на избора на изпълнител се сключва 

тристранен договор между Фонд „ Социална закрила”, Възложителя – Община Козлодуй и 

Изпълнителя. Образец на такъв договор е наличен на интернет страницата на Фонд 

„Социална закрила”. 

2. Прогнозна стойност на поръчката – Максималната обща стойност на обществената 

поръчка е до  24 508,75  (двадесет и четири петстотин и осем лева и седемдесет и пет 

стотинки) без ДДС, или 29 410,50 лв. (двадесет и девет хиляди, четиристотин и десет лева 

и петдесет стотинки) с включено ДДС, като 26 469,00 лева са осигурени от Фонд „Социална 

закрила“, а   2 941,50 са собствено участие на Община Антон.  

Максималната стойност с ДДС на отделните видове оборудване и обзавеждане е посочено в 

Техническа спецификация - Приложение № 1 от настоящата покана. 

В цената на доставката следва да се включат всички разходи свързани с качествено 

изпълнение на поръчката, включително разходите по доставката и монтажа на обзавеждането и 

оборудването до адреса на базата, „Домашен социален патронаж“ село Антон, ул. „Европа“ №17 
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3.  Критерии за оценка на офертата: Оценяването и класирането на офертите ще се извършва 

въз основа на икономически най-изгодната с критерии за възлагане - „Най - ниска цена”. 

        Оферти надвишаващи единичните цени, посочени в Техническата спецификация - 

Приложение № 1 от настоящата покана, съответно оферти, надвишаващи посочената прогнозна 

стойност, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допускани до оценка. 

4. Описание на поръчката: 

 Поръчката включва доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане с 

технически и функционални характеристики съгласно Техническата спецификация - 

Приложение № 1 от настоящата покана. 

 Доставеното и монтирано оборудване, следва да бъде придружено от инструкция за 

експлоатация и документ с пълно описание на техническите характеристики на 

български език. 

Участникът избран за изпълнител следва да осъществява пълно гаранционно 

обслужване, поддръжка и подмяна на дефектирали части на доставеното и 

монтирано обзавеждане/оборудване. Гаранционният срок на доставеното и 

монтирано оборудване/обзавеждане се заявява в месеци и започва да тече от деня 

на приключване изпълнението на монтажа на доставеното оборудване, установен с 

подписване на приемно-предавателен протокол. 

 Гаранционният срок не може да бъде по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца. 

5. Изисквания при изпълнение на поръчката: 

 При изпълнение предмета на поръчката, изпълнителят трябва да извърши следното: 

Доставка на всички описани стоки; 

 Товаро-разтоварни работи до обекта; 

 Стартиране на уредите и инструктаж на персонала; 

 Сервиз и гаранционно обслужване. 

 Изпълнителят трябва да представи заедно с доставката: 

 Гаранционни карти; 

 Инструкции за експлоатация; 

 Документи с пълно описание на техническите характеристики на български език, 

представени му от производителя; 

 Други съпътстващи документи. 
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 Правила за приемане на изпълнението и начин на плащане: 

Възнаграждението ще се изплати на изпълнителя след изпълнение на доставката и 

монтажа на кухненското оборудване и обзавеждане, удостоверено с приемо-предавателни 

протоколи, като условията са както следва: 

o Средствата за финансиране, осигурени от фонд „Социална закрила“ ще се 

превеждат от фонда на фирмата-изпълнител на дейностите след съставяне на 

приемо-предавателен протокол за доставката и монтажа на оборудването, съгласно 

представената техническа спецификация, подписан от представители на 

изпълнителя, бенефициента - Община Антон и Фонд „Социална закрила“, и фактура 

за изпълнените дейности с получател Фонд „Социална закрила“, съставени и 

изготвени по надлежния ред. Разплащането ще става в срок от 20 работни дни, 

считано от датата на получаване на издадената от страна на Изпълнителя фактура. 

o Средствата за финансиране от бюджета на Община Антон ще се преведат на 

изпълнителя след съставяне на приемно-предавателен протокол за доставката и 

монтажа на оборудването, съгласно представената техническа спецификация, 

подписан от представители на изпълнителя, бенефициента - Община Антон и фонд 

„Социална закрила“, и фактура за изпълнените дейности с получател Община Антон, 

съставени и изготвени по надлежния ред. Срокът за извършване на плащането е 20 

работни дни, считано от представянето на посочените документи. 

6. Срок на изпълнение – не повече от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата 

на подписване на договора. 

7. Срок и валидност на офертата – до 27.09.2016 година 

8. Краен срок за подаване на офертата – 17:00 часа на 27.07.2017 г. година в. 

Участник може да подаде само една оферта, задължително в пълният и обем, съгласно 

приложените образци към настоящата покана. 

9. Изисквания към съдържанието на офертата:  

 Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в поканата 

образци. Офертата задължително съдържа: 

 Документ за упълномощаване - когато лицето, което подава офертата не е законният 

представител на участника. 
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 Оферта за участие в обществената поръчка – подготвя се от участника по Образец № 

1 от поканата. 

 Декларация по чл. 97, ал. 5 за деклариране на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 

и 7 от ЗОП - подготвя се от участника по Образец № 2 от поканата. 

 Декларация по чл. 97, ал. 5 за деклариране на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 3-5 

от ЗОП - подготвя се от участника по Образец № 3 от поканата. 

 Техническо предложение – подготвя се подготвя се от участника по Образец № 4 от 

поканата. 

 Ценово предложение – подготвя се от участника по Образец № 5 от поканата. 

 Подаване на офертата. Офертите се подават в деловодството на Община Антон в 

сградата на Община Антон, в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

 наименование на участника; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименование на поръчката за която се подават документите. 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и 

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

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

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

Участникът поема всички рискове по подаване на офертата, включително форсмажор. 

Ако участника изпраща офертата си чрез поща или куриерска служба, разходите по 

изпращането са за негова сметка, като в този случай, той следва да обезпечи нейното пристигане 

на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от 

забавяне или загубване на офертата е за сметка на участника. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Техническа спецификация – Приложение № 1; 

2. Оферта за участие в обществената поръчка – Образец № 1; 

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП (за обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП) – 

Образец № 2; 

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ЗОП (за обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП) – Образец 

№ 3; 
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5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4; 

6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 5. 

 

 

ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

 


