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: [ 1 ]

Възложител: МУЗЕЙ ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА - Габрово
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 5706 ]
Адрес: Габрово, ул.Брянска №68
Лице за контакт (може и повече от едно лица):Маргарита Доровска,Ивелина Йонкова
Телефон: 066 809 300 / 066 806 989
E-mail: info@humorhouse.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[Х] Друг адрес: http://www.humorhouse.bg
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката „Доставка и закупуване чрез лизинг на един брой, фабрично нов,
лекотоварен автомобил за нуждите на Музей Дом на Хумора и Сатирата, Габрово“ съгласно
Техническа спецификация, неразделна част от документацията на Възложителя.
Кратко описание: Максималният финансов ресурс за изпълнение на предмета на настоящата
процедура е до 21 417лв. (двадесет и една хиляди четиристотин и седемнадесет лева) без ДДС
или 25 700 лв. (двадесет и пет хиляди и седемстотин лева) с ДДС със стойността на лизинговото
оскъпяване.
Лизинговото оскъпяване да бъде изчислено при 5-годишен срок на лизинга с 60 равни
ежемесечни погасителни вноски на лихвата и главницата по приложени погасителни планове.
Лизинговите вноски, представляват 75 % от цената на доставката на МПС-та плюс лизинговото
оскъпяване за посочения период. Максималният лихвен процент, фиксиран за целия лизингов
период, съгласно т. 2 от Решение № 62 от 26.04.2018 г. на Общински съвет – гр. Габрово, е до 5
%. В предложеното лизингово оскъпяване участникът следва да включи:
- такса за управление на лизинга или еквивалентна такава;
- Застраховка „Гражданска отговорност“ за първата година;
- Застраховка „Пълно автокаско“ за първата година;
- разходи за придобиване, вкл. първоначална регистрация в КАТ и други съпътстващи разходи
по придобиването;
- данък МПС до края на текущата година;
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- продуктова /еко/ такса (ако се изисква от законодателството);
- оскъпяването за периода на лизинг;
- други, ако има такива.
Изпълнителят е длъжен да извършва сервизно обслужване на автомобилите в срока, посочен в
подадената оферта, но не по - кратък от 5 (пет) години (60 месеца) или 100 000 километра.
Място на извършване: Габрово, ул. Брянска №68
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 21417,00 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не

Номер на обособената позиция: [ ]
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:
1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7
ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, за които обстоятелства подават декларация; При подписване на
декларацията следва да бъдат спазени изискванията на чл. 97, ал. 6 от Правилника за прилагане
на Закона за обществени поръчки - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5
ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ НЕ ]
Икономическо и финансово състояние: [ НЕ ]
Технически и професионални способности: [ ДА ]
Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да
е извършил доставка/и, идентична/и или сходна/и с предмета и обема на поръчката. За
„доставка/и, сходна/и с предмета и обема на поръчката”, възложителят ще приема доставка/и на:
минимум три моторни превозни средства, категория М1 или N1. За доказване на това
обстоятелство кандидатът прилага Списък на доставките, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената доставка - удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[НЕ] 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
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