ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

ОДОБРЯВАМ: Заличена информация на основание чл. 36a, ал. 3
от ЗОП и във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
/ИВАН БАРЗИН/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в
рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и
Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

гр.Вълчедръм, Август 2019г.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ. КРИТЕРИИ ЗА
ПОДБОР
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
РАЗДЕЛ ВТОРИ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
I.
II.
III.
IV.
V.

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
I.

II.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.

Възложител

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка,
възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл.5, ал.2, т.9 от
ЗОП е Кметът на Община Вълчедръм.
2.

Правно основание за откриване на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл.19, ал.1 от ЗОП, във връзка чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 и глава единадесет
„Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки“ от ЗОП. За
нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по
провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и
международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
3.

Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката

Така предвидената открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността
на възлагане, изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на
финансовите средства по проекта.
С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и найдобрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по
посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения
интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на финансовите
средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и
прозрачност при участието в процедурата.
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За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на
процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер,
като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на
законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка. Избягването на
горепосоченото усложнение и предотвратяването на възможността най-изгодното
предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални
причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на
ЗОП.
4.

Мотиви за неразделяне на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би било
крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за
възложителя при изпълнение на предмета на договора – доставка на техника и оборудване
необходими за разделното събиране на биоразградими отпадъци и последващото им
гаранционно поддържане. Това крие сериозни рискове от забавяне и неправилна
реализация на проекта. Провеждането на процедура с обособени позиции, предполага
практически отделни процедури, всяка една от които може да завърши с определяне на
изпълнител по различно време и всяка една от които подлежи на самостоятелно
обжалване. В този случай, евентуалното обжалване на процедурата по една от позициите
или евентуалното неизпълнение на един от сключените договори по отделните обособени
позиции, би поставило в невъзможност изпълнението на задълженията на Община
Вълчедръм по Договора за финансиране с Оперативна програма „Околна среда“ 20142020 и би довело до пълно неизпълнение на проекта. Възлагането на поръчката, без тя да
бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат. Освен
това, в случай, че доставката бъде разделена на обособени позиции, базирайки се на опи
от практиката, съществува реална опасност доставените съдове за отпадъци да не са
съвместими за работа с доставения сметосъбиращия автомобил, предмет на тази
обществена поръчка, както и захващащия механизъм на автомобила да не може да захване
доставените съдове, като разминаването в характеристиките на товарачния захват на
сметосъбиращия автомобил и размерите на доставените съдове води до риск от тяхното
изпускане, изсипване на съдържанието на контейнера по време на експлоатацията извън
надстройката на автомобила, което би довело до замърсяване на пътната инфраструктура
и околната среда, както и до нарушаване цялостта на контейнерите.

III.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
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1.
Предмет и обект на поръчката. Очаквани резултати от изпълнението на
поръчката.
Предмет на поръчката: “Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща
инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и
Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Обектът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на „доставки на стоки“ по
смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП.
Обхват на поръчката

2.

С изпълнението на предмета на поръчката избрания Изпълнител, притежаващ
професионална квалификация и практически опит, изпълнява качествено, точно и
навременно следните доставки, които са в обхвата на възлагането:


Специализиран сметоизвозващ автомобил – 1 брой;



Шредер - Мелачка (дробилка) мобилна версия – 1 брой;



Подвижен контейнер за зелени отпадъци с вместимост 1.1 м³ тип „Бобър“ 219 броя.

Видът и параметрите на технката и съдовете, предвидени за доставка от
Изпълнителя, са подробно описани в Техническите спецификации.
3.

Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не се предвижда възможност участниците да представят варианти в офертата.
4.

Прогнозна стойност.

Прогнозната стойност на поръчката е 391 680,00 (Триста деветдесет и една хиляди
шестстотин и осемдесет) лева без ДДС или 470 016,00 (Четиристотин и седемдесет
хиляди и шестнадесет) лева с ДДС, формирана както следва:
Прогнозната стойност за Компонент 1 - Специализиран сметоизвозващ автомобил – 1
брой – 194 900,00 (Сто деветдесет и четири хиляди и деветстотин) лева без ДДС или
233 880,00 (Двеста тридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС;
Прогнозната стойност за Компонент 2 - Шредер - Мелачка (дробилка) мобилна версия – 1
брой – 82 900,00 (Осемдесет и две хиляди и деветстотин) лева без ДДС или 99 480,00
(Деветдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет) лева с ДДС;
Прогнозната стойност за Компонент 3 - Подвижен контейнер за зелени отпадъци с
вместимост 1.1 м³ тип „Бобър“ - 219 броя – 113 880,00 (Сто и тринадесет хиляди
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осемстотин и осемдесет) лева без ДДС или 136 656,00 (Сто тридесет и шест хиляди
шестстотин петдесет и шест) лева с ДДС;
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват в техническата спецификация.
!!! Оферти, надхвърлящи оповестената прогнозна максимална
стойност на
обществената поръчка в нейната цялост, така и по посочените прогнозни стойности за
отделните компоненти, ще бъдат предложени за отстраняване на основание чл. 107, т.
2, б. „а“ от ЗОП - поради несъответствие с това предварително обявено условие.
5.

Финансиране.

Изпълнението на дейностите по проекта се финансира със средства отпуснати на
община Вълчедръм по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и
Якимово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020” по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.005
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени
и/или биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Административен договор № Д-34-76 от 29.11.2018
г. и собствено съфинансиране.
6.

Начин на плащане.

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената
поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.
При искане за плащане Изпълнителят представя приложимите документи, съгласно
указанията на ОПОС 2014-2020 г.
7.

Място за изпълнение на поръчката.

Мястото на изпълнение на Договора е гр.Вълчедръм, община Вълчедръм.
8.

Срок на валидност на офертите.

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите
до сключване на договора.
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Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако след покана и в определения в нея срок не удължи срока на
валидност на офертата си.
9.
Срок за изпълнение на доставката и срок за изпълнение на договорите,
включително осъществяване на пълно гаранционно поддържане.
Срокът за изпълнение на доставката е по предложение на участника, съгласно неговото
„Предложение за изпълнение на поръчката“ и включва срока за доставката и предаване на
техниката и оборудването на Възложителя. Срокът за доставка не може да бъде по кратък
от 2 дни и по-дълъг от 150 календарни дни, считано от датата, следваща датата на
получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Срокът за доставка се посочва в дни и
следва да е цяло число.
!!! Участник, който предложи по-дълги срокове за изпълнение на доставката от
максимално допустимите, определени от Възложителя, ще бъде отстранен от участие
в процедурата на основани чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - поради несъответствие с това
предварително обявено условие.
Минималният срок за гаранционно поддържане е както следва:
За Специализиран сметоизвозващ автомобил: За шасито - според предписаната от
производителя, но не по-малко от 2 години без ограничение на пробег и цикли на работа;
За надстройката - според предписаната от производителя но не по-малко от 1 година без
ограничение на моточасове и цикли на работа;
За Шредер - Мелачка (дробилка) мобилна версия: Мин. 2 години без ограничение
на моточасове и цикли на работа;
За Подвижен контейнер за зелени отпадъци с вместимост 1.1 м³ тип „Бобър“: 3 год. без
ограничения.
!!! Участник, който предложи по-кратки срокове за гаранционно поддържане на
доставената техника и/или оборудване от минимално допустимите, определени от
Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата на основани чл. 107, т. 2, б.
„а“ от ЗОП - поради несъответствие с това предварително обявено условие.
10.

Изисквания за изпълнение и качество на задачата.

Съгласно Техническа спецификация на Възложителя, неразделна част от настоящата
документация за участие.
11.
Достъп до Документацията за участие в процедурата.
Условия и ред
за промяна в Обявлението и/или Документацията за участие в процедурата
(изменение на условията).
11.1.

Достъп до Документацията за участие в процедурата.
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На основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП, Възложителят предоставя неограничен, пълен,
безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до всички документи, съставляващи в
тяхната съвкупност Документацията за провеждане на настоящата процедура,
посредством публикуването им на поддържания от него „Профила на купувача“, считано
от датата на публикуване на Обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
Възложителят
поддържа
„Профил
на
купувача”
на
електронен
адрес:
http://valchedram.com/currentNews-895-newitem.html и представлява обособена част от
Интернет страницата на Възложителя.
Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки потенциален
Участник може да я изтегли от „Профила на купувача” на посочения Интернет адрес, за да
изготви своята оферта.
11.2. Условия и ред за промяна в Обявлението и/или Документацията за
участие в процедурата (изменение на условията).
Възложителят може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице,
еднократно да направи промени в Обявлението, с което е оповестено откриването на
процедурата и/или в Документацията за обществената поръчка.
Заинтересованите лица могат да правят предложение за промени в Обявлението и
Документацията в 10-дневен срок от публикуването в РОП на Обявлението за
оповестяване откриването на процедурата.
Промените се извършват посредством публикуването (в РОП) на Обявление за изменение
или допълнителна информация и Решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от
публикуването в РОП на Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
След изтичането на посочения 14-дневен срок, Възложителят може многократно да
публикува Обявление за изменение или допълнение за промяна в условията на
процедурата, само когато удължава обявените срокове.
Възложителят ще удължи сроковете за получаване на оферти и когато с Обявлението за
изменение или допълнителна информация са внесени съществени изменения в условията
по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на Участниците. В този случай
удължаването на срока ще бъде съобразено с времето, необходимо на лицата да се
запознаят и да отразят промените при изготвяне на офертите си.
В случаите на промени, направени с Обявлението за изменение или допълнителна
информация, Възложителя няма да въвежда условия, които биха променили кръга на
заинтересованите лица.
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!!! С публикуването на Обявлението за изменение или допълнителна информация се
смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.
12.

Обмяна на информация между Възложителя и Участниците.

Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за
възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.
Комуникацията между Възложителя и Участниците се осъществява на български език.
!!! Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с
настоящата процедура, следва да са в писмен вид. Възложителят и неговите служители
не могат и няма да дават обвързващи разяснения по телефона.
По смисъла на §2, т. 33 от ДР на ЗОП, „писмен“ или „в писмена форма“ е „всеки израз,
състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и
впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с
електронни средства“.
Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, или чрез
комбинация от тези средства, по избор на Възложителя. При комуникации по факс,
наличието на потвърждение от факс апарата се приема за меродавно доставяне на
съобщението и достигането му до Участника.
Всички комуникации, насочени от Участниците до Възложителя трябва да са с посочено
наименование на Участника, имената на съответното лице за контакт във връзка с
процедурата и коректно представени актуални данни за комуникация (адрес, факс,
телефон, електронна поща).
При отчитане на горното, обменът на информация между Възложителя и Участниците ще
се извършва по следния начин:
 Искания от Участници на разяснения преди подаване на офертите се
извършват: лично и/или по пощата - с препоръчано писмо/с ползване на
куриерска служба, с платена от подателя обратна разписка и/или на посочения в
Обявлението факс или електронна поща на Възложителя;
 Отговори от Възложителя на искания за разяснения по Документацията,
постъпили преди подаване на офертите се публикуват в Профила на купувача на
Община Вълчедръм.
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 Подаването на офертни документи или жалби на всички етапи от
процедурата се извършва чрез деловодството на Възложителя лично или чрез
пощенска/куриерска пратка с платена от подателя обратна разписка;
 Искания от страна на Комисията, провеждаща процедурата за разяснения
или допълнителни документи, отправени до Участниците се връчват лично
срещу подпис на лицето, представляващо Участника или на изрично
упълномощено от него лице, след представяне на оригинал на заверено
пълномощно; по пощата - с препоръчано писмо с обратна разписка и/или по
факс и се публикуват в Профила на купувача.
Възложителят уведомява всеки Участник за всяко свое Решение, имащо отношение към
неговото участие в процедурата в тридневен срок от издаването му. Решенията се
изпращат:
(1) на адрес, посочен от Участника: на електронна поща, като съобщението, с което се
изпращат се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; (2) по факс.
Когато Решението не е получено от Участника по някой от посочените начини,
Възложителят ще публикува съобщение до него в Профила на купувача в деня, в който е
узнал за това обстоятелство. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на
съобщението.
В настоящата процедура Възложителя ще се стреми да избере начин за изпращане на
Решенията, който да позволява удостоверяване на датата на получаването им.
За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от
него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това
ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита
това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.
При предоставяне на Участниците на информация в хода на процедурата, както и при
сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят може да постави
изисквания за защита на информация с конфиденциален характер. Участниците нямат
право да разкриват тази информация.
Участниците също могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. При подаване на офертата си
участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има
конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или
„Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат
такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Когато Участниците са
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се позовали на конфиденциалност, съответната информация няма да бъде разкривана от
Възложителя.
!!! Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ. КРИТЕРИИ
ЗА ПОДБОР
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита, като дава равни
възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на
Възложителя.
IV.

1.

Изисквания към участника

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички
български или чуждестранни физически или юридически лица, 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.
Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, при условие, че може самостоятелно да подаде оферта
и да сключи договор, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В
тези случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и
финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позове на
ресурсите на търговец, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката
ще има на разположение тези ресурси.
2.

Изисквания към участници - обединения

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма,
за да участват при възлагането на поръчката. Когато определеният изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, 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 установено1.

1

Виж чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;.
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В случай че участник в процедурата е обединение, на основание чл.37, ал.1, във
връзка с ал.3 от ППЗОП, то следва да определи партньор, който да представлява
обединението за целите на обществената поръчка, както и да уговори солидарна
отговорност между участниците в обединението за периода на изпълнение на договора и
за периода на гаранционните срокове.
Възложителят поставя изискване за участник – обединение, което не е юридическо лице,
да представи копие от документ, заверен с гриф „вярно с оригинала”, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Разпределението следва
да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на
обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на
дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на
изискванията на ЗОП и документация за участие от отделните членове на обединението.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подаде самостоятелно оферта.
3.

Лично състояние на участниците2:

По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-7 от
ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията
ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в
ЗОП.
3.1.

Основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1-7 от ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 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

Виж чл. 54 и чл. 55 от ЗОП (основания за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка).
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2. е осъден с влязла в сила присъда 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, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от 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 установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3,
чл.245 и чл. 01 – 305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за
членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е
вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице,
основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно
регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му.
В случаите, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по
т.1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
Когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до
1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година,
но не повече от 50 000 лв., т.3 не се прилага.
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Участникът предоставя информация (декларира) липсата на горните обстоятелства
с попълване на ЕЕДОП, както следва:


За обстоятелствата по т.1 и т.2 (чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП):


В част III, раздел „А“ от ЕЕДОП, участникът следва да предостави
информация за следните престъпления:
а) участие в престъпна организация – по чл.321 и 321а от НК;
б) корупция – по чл.301 – 307 от НК;
в) измама – по чл.209 – 213 от НК;
г) терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности – по чл.108а от НК;
д) изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл.253, 253а или 253б от НК и по
чл.108а, ал.2 от НК;
е) детски труд или други форми на трафика на хора – по чл.192а или 159а – 159г от НК.

В част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП, участникът следва да предостави
информация относно присъди за престъпления по чл. 194-208, чл.213а – 217, чл.219 - 252
и чл.254а – 260 от НК.

В част III, раздел „В“ от ЕЕДОП, поле № 1, участникът следва да предостави
информация относно присъди за престъпления по чл.172 и чл.352 – 353е от НК. При
отговор „Да“ участникът посочва дата на влизане в сила на присъдата, фактическото и
правно основание за постановяването й и срока на наложеното наказание.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при
наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

За обстоятелствата по т.3 (чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „Б“ от ЕЕДОП.

За обстоятелствата по т.4 (чл.54, ал.1, т.4 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „В“ от ЕЕДОП.

За обстоятелствата по т.5 (чл.54, ал.1, т.5 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „В“ от ЕЕДОП.

За обстоятелствата по т.6 (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „В“ от ЕЕДОП

За обстоятелствата по т.7 (чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „В“ от ЕЕДОП.
3.2.

Основания за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП:

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, когато:
1. 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;
2. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
3. е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното
му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
4. е опитал да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата
за възлагане на обществена поръчка.
Основанията по т.4 се отнасят за лицата, които представляват участника и за
членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е
вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице,
основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно
регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му.
В случаите, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т.4
се отнасят и за това физическо лице.
Участникът предоставя информация (декларира) липсата на горните обстоятелства
с попълване на ЕЕДОП, както следва:
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За обстоятелствата по т.1 (чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „В“ от ЕЕДОП.

За обстоятелствата по т.2 (чл.55, ал.1, т.3 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „В“ от ЕЕДОП.

За обстоятелствата по т.3 (чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „В“ от ЕЕДОП.

За обстоятелствата по т.4 (чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП) се попълва част
III, раздел „В“ от ЕЕДОП.
3.3.

Прилагане на основанията за отстраняване

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по
чл.54, ал.1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП,
възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването 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:
1. 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 на наказанието;
2. три години от датата на:
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за
наличие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.5, буква "а" от ЗОП;
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 и чл.55, ал.1, т.3 от ЗОП, освен ако в акта е посочен
друг срок;
в) влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва
наличието на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП.
В случай на отстраняване по чл.54 и 55 от ЗОП възложителят трябва да осигури
доказателства за наличие на основания за отстраняване.
Забележка: Стопанските субекти, които са отстранени от процедура за възлагане на
обществена поръчка поради наличие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.5, буква "а" от
ЗОП, както и тези, за които са налице обстоятелства по чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП, се
включват в списък, който има информативен характер.
Лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП са както следва:
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при събирателно дружество - лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от
Търговския закон;
при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по
чл.105 от Търговския закон;
при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.141, ал.2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по
чл.147, ал.1 от Търговския закон;
при акционерно дружество - лицата по чл.241, ал.1, чл.242, ал.1 и чл.244,
ал.1 от Търговския закон;
-

при командитно дружество с акции - лицата по чл.256 от Търговския закон;

-

при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която
клонът е регистриран;
при кооперациите - лицата по чл.20, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за
кооперациите;
при сдружения - членовете на управителния съвет по чл.30, ал.1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл.30, ал.3 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
при фондациите - лицата по чл.35, ал.1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
-

прокуристите, когато има такива;

за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и
контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която
са установени.
В случаите, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на
чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или
от длъжностите, които заемат.
3.4.

Други основания за отстраняване

Съгласно чл.107 от ЗОП освен на основанията по чл.54 и чл.55 от ЗОП, Възложителят
отстранява от процедурата:
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участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или
не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документацията;


участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП;

участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от
ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 - 5 от ЗОП;


участници, които са свързани лица;


участник, подал оферта, която не отговаря на условията за
представяне, включително за форма, начин и срок.
Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура,
съгласно чл.101, ал.11 от ЗОП.
Участникът следва да отговоря на изискванията на чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/, като декларира, че:


не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;


не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с
преференциален данъчен режим,
В случай че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на чл.4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици. При приложимост на последната хипотеза, участникът следва
да посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл.4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, както и да посочи вписването в търговския регистър, извършено по реда на
чл.6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици при попълването на ЕЕДОП.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

За участникът не трябва да са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Съгласно чл.69 от ЗПКОНПИ, лице, заемало висша публична длъжност, което в
последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по
служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма
право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или
да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията,
в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната
за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне
на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което
лицето е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на
управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Участникът предоставя информация (декларира) липсата на горните обстоятелства
с попълване на ЕЕДОП, както следва:

За обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП – за свързаност с друго
лице - се попълва част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

За обстоятелствата по чл.3, ал.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
се попълва част III, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

За обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва част III,
раздел „Г“ от ЕЕДОП.
3.5.

Мерки за доказване на надеждност

Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да
представи доказателства (документите, описани в чл.45, ал.2 от ППЗОП), че е предприел
мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното
основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

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;

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.
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е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или
чл.245 от Кодекса на труда.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност,
Възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в
зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл.56, ал.1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
3.6.

Указания за попълване и предоставяне на еЕЕДОП

Съгласно чл.67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с §29, т.5, б.
„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен
вид.
Образецът на еЕЕДОП /eESPD/ за настоящата поръчката е публикуван на Профила на
купувача и може да бъде изтеглен по електронен път с останалата документация,
намиращи се в досието на обществената поръчка на адресhttp://valchedram.com/currentNews895-newitem.html в PDF и XML формат. Препоръчително е създаденият еЕЕДОП да се
изтегли и в двата формата: ESPD-request.pdf - за четене и преглед и ESPD-request.xml – за
компютърна обработка и попълване. В образеца на еЕЕДОП за конкретната обществена
поръчка са маркирани полетата, които съответстват на поставените от Възложителя
изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор.
Участниците следва да попълнят своя/своите еЕЕДОП за участие в процедурата чрез
използване на осигурената безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП на адрес https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.
Забележка: еЕЕДОП работи с последната версия на най- разпространените браузъри,
като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се избегнат евентуални
проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния браузър. Някои
функции, например изтегляне на файл, не работят на смартфони и таблетни компютри.
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Участникът попълват своя/своите еЕЕДОП за участие в процедурата, като:
1.

Избира опцията „Икономически оператор“.

2.
Зарежда в системата изтегления ESPDrequest.xml файл.
3.

Попълва необходимите данни в еЕЕДОП.

4.
Изтегля
попълнения
response) в PDF формат.

еЕЕДОП

(espd-

5.
еЕЕДОП, попълнен през системата
еЕЕДОП, се предоставя в един от следните варианти:

за


цифрово подписан и приложен на подходящ
оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата, или

чрез осигурен достъп по електронен път до
изготвения и подписан електронно еЕЕДОП. В този
случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви
печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и
качен на интернет адреса, към който се препраща, преди
крайния срок за получаване на заявленията/офертите.
Форматът, в който се предоставя ЕЕДОП не следва
да позволява редактиране на неговото съдържание.
Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни,
предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се
съхранява локално на компютъра на потребителя.
Когато лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП,
еЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по
отношение на останалите задължени лица.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП
се попълва в отделен еЕЕДОП, подписан от съответното лице. В този еЕЕДОП могат
да се съдържат и обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 и чл.55, ал.1, т.1, 3 и 4 от ЗОП,
както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
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При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 и чл.55,
ал.1, т.1, 3 и 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към
обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава
еЕЕДОП за тези обстоятелства.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице,
което представлява участника по пълномощие, в еЕЕДОП се посочва информация
относно обхвата на представителната му власт.
Забележка: Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при
предходна процедура за обществена поръчка, когато този ЕЕДОП е подписан
електронно и до него е осигурен пряк и неограничен достъп. В тези случаи към
документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се
потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в
публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
еЕЕДОП се представя и за:

всеки от участниците в обединението, когато участникът в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице;

всеки от подизпълнителите и за всяко трето лице, чиито ресурси ще
бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

4.

Критерии за подбор:

4.1. Годност
Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална
дейност.
4.2. Икономическо и финансово състояние на участниците.
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците в обществената поръчка.
4.3. Технически възможности и квалификация на участниците.
Минимални изисквания и доказателства за техническите и професионалните
способности на участниците в обществената поръчка.
4.3.1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата му минимум 1(една) доставка с предмет, идентичен или
еднакъв с този на поръчката.
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За „изпълнена доставка с предмет, идентичен или еднакъв с този на поръчката“
се приема: „Доставка и гаранционно обслужване на сметосъбираща/сметоизвозваща
техника и съдове за сметосъбиране”.
Възложителят не поставя изискване за обеми на доставките.
В случай на участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, 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.
Доказване: При подаване на офертата, участниците само декларират изискването,
като следва да попълнят съответната част от Раздел В: Технически и професионални
способности Част IV “Критерии за подбор“, от приложения образец на ЕЕДОП.
За доказване на изискването при подписване на договора участникът, избран за
изпълнител, представя Списък на доставките (чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП), които са идентични
или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената доставка (референции, удостоверения за добро
изпълнение, препратка към публичен регистър, както и всички други документи, доказващи
изпълнението на услугата и др.).
4.3.2. Системи и стандарти за управление на качеството и за опазване на околната
среда
Всеки участник трябва да прилага минимум следните системи с обхват в областта
на доставките:
А) Внедрена Система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO EN
9001:2015 или еквивалентен, с обхват, съответстващ на изискванията на предмета,
идентичен или еднакъв с този на поръчката по т.4.3.1 (или съпоставима с тях за
чуждестранни участници).
Б) Внедрена система за управление на околната среда, съгласно стандарта ISO EN
ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват, съответстващ на изискванията на предмета,
идентичен или еднакъв с този на поръчката по т.4.3.1 (или съпоставима с тях за
чуждестранни участници).
*Забележка:
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Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба
за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от орган/и, установен/и в
друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите
„проектиране“/„строителство“ или еквивалентни.
Доказване: При подаване на офертата участниците само декларират изискването,
като следва да попълнят съответната част от раздел Г: Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление Част IV “Критерии за подбор“ от
приложения образец на ЕЕДОП.
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определения изпълнител
представя сертификати по чл.64, ал.5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с
изискуемия стандарт.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, 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.
Забележка: Съгласно чл.64, ал.2 от ЗОП, 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.
54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
5.

Подизпълнители.

Допустимо е участието на подизпълнител(и) при условията на чл.66 от ЗОП.
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.
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Когато Участник предвижда ползването на подизпълнител/и при изпълнение на
поръчката, той трябва да представи в офертата си доказателство/а за поетите от
подизпълнителя/ите задължения.
!!! Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, едновременно с което, по
отношение на тях не трябва да са налице основания за отстраняване от
процедурата, обективирани в т. 3.
Възложителят ще се ползва от правната си възможност (регламентирана в чл.66, ал.3 от
ЗОП) да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните критерии за
подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява, или ако за него са
налице основания за отстраняване от процедурата.
Участникът, определен за Изпълнител сключва договор за подизпълнение с
подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в офертата. След сключване на договора за
възлагане на обществената поръчка и най-късно преди започване на изпълнението му,
Изпълнителят трябва да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.
Изпълнителят уведомява Възложителя за всички промени в предоставената информация,
настъпили в хода на изпълнението на поръчката.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват
изпълнението на условията по ал.14, в срок до три дни от неговото сключване.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
!!! Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
!!! Всеки подизпълнител представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната
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информация: Част II „Информация за Икономическия оператор“, Раздел А:
„Информация за Икономическия оператор“ и Раздел Б: „Информация за
представителите на Икономическия оператор“, Част III „Основания за изключване“
– в цялост (Раздел „А“ – Раздел „Г“)и Част IV „Критерии за подбор“ - в съответните
Раздели, в които подлежат на вписване тези данни и информация, с които се доказва
съответствието му с критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката,
които подизпълнителят ще изпълнява.
6.

Използване на капацитета на трети лица.

Съгласно разпоредбата на чл.65 от ЗОП, участниците могат за конкретната поръчка
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 и професионалните способности .
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета
на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за
която е необходим този капацитет.
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 участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не
са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако
то не отговаря на някое от условията по-горе, поради промяна в обстоятелствата преди
сключване на договор за обществена поръчка
В случай, че Участник се позовава на/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.
Условията, касаещи ползването капацитета на трети лица е относимо и когато
Участник в процедурата е Обединение от физически и/или юридически лица.
!!! В хипотеза, че Участник се позовава на капацитета на трето лице за
доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото
състояние, същите ще се считат от Възложителя за солидарно отговорни за
изпълнението на поръчката, предмет на възлагане.
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Когато 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 ЕЕДОП.
Възложителят има право да изисква от участниците по всяко време след отварянето
на заявленията за участие или офертите да представят всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
Следва да се има предвид, че преди сключването на договор за обществена
поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави
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.
7.

Разяснения по процедурата.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се
съдържат в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и
описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.
Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането,
но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите. В разясненията не се
посочва лицето, направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако
искането е постъпило след срока посочен по-горе.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача:
http://valchedram.com/currentNews-895-newitem.html, датата, часа и мястото на отварянето.
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията
обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите
предложения и ги оповестява.
8.

Гаранции

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за
обезпечаване на изпълнението на договора.
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Гаранцията за изпълнението на договора е 3 /три/ на сто от стойността на договора, като
трябва да обезпечава доставката и целия период за гаранционно поддържане.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума по сметка на Възложителя Община Вълчедръм
IBAN – BG67STSA93003300701304;
BIC – STSABGSF;
Банка “ДСК” АД-гр. Вълчедръм.
2. банкова гаранция в полза на Възложителя - същата трябва да бъде неотменима и
безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, със срок на валидност на
съответната гаранция, определен в договора за изпълнение
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя със срок на валидност на съответната гаранция, определен в договора за
изпълнение;
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Паричната сума или банковата гаранция може да се предостави от името на изпълнителя
за сметка на трето лице - гарант.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уредени в договора за обществена поръчка.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите
по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди
и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът й да не
бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.
9.

Информация относно задължения, свързани с данъци и осигуровки

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на
поръчката, както следва:
-

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
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Национална агенция по приходите /НАП/:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Електронни адреси на НАП:
infocenter@nra.bg – обща информация
/nap@nra.bg - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

-

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на
труд:
Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
V.

Офертите се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на офертите
всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
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Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи
само по една оферта.
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 за същата
процедура.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.

Съдържание на офертата

Офертите на всеки участник в настоящата обществена поръчка трябва да съдържат:
1.1 Опис на представените документи (Образец 1)
1.2 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е
приложимо – еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката;
1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;
1.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
1.5. Техническо предложение (Образец 2), съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) 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;
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Независимо от обстоятелството, че като елемент от оценката на техническото
предложение възложителят е обхванал само част от изискуемите за включване в
същото параметри на изпълнение, посоченото съдържание в образеца на техническото
предложение следва да се приема като минимално изискуемо и задължително по обхват,
предвид обстоятелството, че липсата на един или повече от изброените като минимум
елементи от съдържанието на предложението за изпълнение е предпоставка за
отстраняване на участника от процедурата, поради неизпълнение на това
предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
1.6. Ценово предложение (Образец 3), съдържащо предложението на участника по
показателите с парично изражение.
2.

Подаване на офертата

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, посочен от възложителя.
Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна
опаковка с надпис:
ДО
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Оферта
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„ .....................................”

наименование на участника и ЕИК,
включително участниците в обединението, (когато е приложимо)
адрес за кореспонденция,
телефон, факс (по възможност) и електронен адрес

Върху опаковката с офертата се посочват:
 наименованието на участника и ЕИК, включително участниците в
обединението, когато е приложимо;
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 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен
адрес;
 наименованието на поръчката за която се подават документите
Съдържание на опаковката:
2.1 Опис на представените документи (Образец 1)
2.2 Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е
приложимо - еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката.
ВАЖНО!!! Предоставянето на Единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП става по начина, подробно описан по-горе в
точка IV.3.6 от настоящата документация.
2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;
2.4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението (когато е приложимо);
2.5. Техническо предложение (Образец 2), съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) 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;
2.6. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри ",
който съдържа ценовото предложение на участника (Образец №3). Извън плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно
цената. Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън
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плика "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с предлаганата цена (или части
от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
2.7. Декларация за конфиденциалност – в свободен текст (ако е приложимо).
3.

Регистър на получените оферти

За получените оферти възложителя води регистър, в който се отбелязват:
1. подател на офертата;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
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.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който
се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на
лицата от списъка се завеждат в регистъра по точка 3.

VI.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1.

Разглеждане на офертите. Провеждане и приключване на процедурата.

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия.
Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите
и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
Комисията се състои от нечетен брой членове.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от
ППЗОП.
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня
и часа, посочени в обявлението в административната сграда на община Вълчедръм.
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При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии и показатели за оценка. 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.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието на
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от
членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис
„Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите
представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри". Публичната част от заседанието на комисията
приключва след извършването на тези действия.
Комисията разглежда документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя,
и съставя протокол.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на
които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти
или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице,
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
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Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1,
2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника.
След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор.
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията
може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да
проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи
и лица.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и
мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от
ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите
показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно
тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т.1 и 2, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал.
2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или
повече оферти.
Комисията с мотивирана обосновка на основание чл.107 от ЗОП предлага за отстраняване
от участие в поръчката всеки участник, който не отговаря освен на основанията по чл.54
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от ЗОП, и на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в
обявлението за обществена поръчка.
Отстранява се и участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
Отстранява се и участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от
ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 - 5 от ЗОП.
Отстраняват се и участници, които са свързани лица.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи
на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се
представя в 5-дневен срок от получаване на искането. При наличието на тази хипотеза
комисията прилага разписаните правила в чл.72 от ЗОП.
Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането,
оценката и класирането на офертите.
Възложителят утвърждава протокола по реда на чл.106 от ЗОП.
В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
2.

Сключване на договор за обществената поръчка

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка,
при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2 от ЗОП;
2. изпълни задължението по чл.112, ал.1, т.2
3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
4. за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 и по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП – удостоверение от
органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
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Забележка: Удостоверението се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от
участника, избран за изпълнител.
5. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване,
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията посочени по-горе, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В тези случаи, възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за
определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник
за изпълнител.
Промени в проекта на договор се допускат, когато е изпълнено условието по чл.116 и са
наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението
за определяне на изпълнител, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
3.

Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, при условията на чл.110 от
ЗОП.
4.

Обжалване

Обжалването се извършва по реда на ЗОП, част шеста „Отстраняване на нарушения в
процедурите“, глава двадесет и седма „Производство по обжалване“.
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РАЗДЕЛ ВТОРИ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи
изпълнителят по настоящата обществена поръчка.
До оценка се допускат само оферти, които отговарят на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя, се
подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват.
Критерий за оценка на ценовите оферти:
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП - критерий за възлагане оптимално
съотношение качество/цена. За оферта с оптимално съотношение качество/цена ще се
счита тази, получила най-висока комплексна оценка.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО), се
класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им
комплексна оценка. Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник
при определяне на комплексната му оценка е 100 точки.
Показателите, по които ще се извършва оценката на офертите и съответната
им тежест в комплексната оценка, са конкретизирани в таблицата по долу:
№
1.
2.

Показатели (П) - наименование
Срок за доставка на техниката/оборудването – С
Предложена цена на техниката/оборудването – Ц
Общо:

Тежест на показателя
50
50
100

Общата (комплексна) оценка (КО) за всяка оферта се определя, като
първоначално се изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по
коефициента на тежест за всеки показател. След това всяка оферта получава комплексна
оценка изразена в точки по следната формула:
КО = С + Ц
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

1.

Показател С - „Срок за доставка на техниката/оборудването”

С този показател се оценява предложения от участниците срок за доставка на
техниката и оборудването.
Срокът за доставка не може да бъде по кратък от 2 дни и по-дълъг от 150
календарни дни, считано от датата, следваща датата на получаване на възлагателно
писмо от Възложителя. Срокът за доставка се посочва в дни и следва да е цяло число.
Участник, предложил срок за доставка по-кратък от 2 дни и по-дълъг от 150
календарни дни се отстранява от участие в процедурата.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула:
С = Cmin / Сп х 50
където:
„С min” е най-краткият предложен срок за доставка.
„Сп” е предложеният срок за доставка на оценяваната оферта.
„50” е тежестта на показателя в комплексната оценка.
Максималният брой точки на показател С е 50 точки.
2.

Показател Ц - „Предложена цена на техниката/оборудването”

С този показател се оценява предложената цена за изпълнение на поръчката.
Предмет на оценяване ще бъде цената за доставка на техниката/оборудването, описана в
Техническата спецификация и отразена в ценовото предложение.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула:
Ц = Цmin / Цп х 50
където:
„Ц min” е предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката.
„Цп” е предложената цена за изпълнение на поръчката на оценяваната оферта. „50”
е тежестта на показателя в комплексната оценка.
Максималният брой точки на показател Ц е 50 точки.
ВАЖНО!
При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с
точност до втория знак след десетичната запетая.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие, че и цените са еднакви, Комисията провежда публично жребий за
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определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Общата цел на проекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и
Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ е да се
намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на
общините Вълчедръм и Якимово, чрез разделното събиране и оползотворяване на
зелените и/или биоразградимите битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията
за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно
намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за
депониране.
Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат
от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост.
Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за
разделно събиране и оползотворяване на биоразградими битови отпадъци на територията
на общините Вълчедръм и Якимово. Проектът е ориентиран към Тематична цел 6:
Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност,
определена в чл.9 от Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско
дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
По проекта ще бъде изградена компостираща инсталация с капацитет 2257 т/г.,
която ще бъде разположена на площадка в землището на гр. Вълчедръм , имот №917.6 по
КВС на , община Вълчедръм /ЕКАТТЕ12543/. В резултат от изпълнението на проекта ще
бъде изградена компостираща инсталация, която ще преработва разделно събрани зелени
и/или биоразградими битови отпадъци от населените места на територията на общините
Вълчедръм и Якимово и ще произвежда висококачествен компост. Ще бъдат осигурени и
необходимите камиони и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и
транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.
Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към
подобряване на качеството на околната среда за жителите в общините Вълчедръм и
Якимово чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии и
предоставяне на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общината и
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на висококачествен компост.
Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на
изградената инфраструктура.
Конкретните изисквания по оношение на минимално изискуемите технически
характеристики и условията за гаранционна поддръжка за техниката и оборудването са
както следва:
1.
ДОСТАВКА
АВТОМОБИЛ – 1 БРОЙ

НА

Технически характеристики
1. Автомобил и надстройка

СПЕЦИАЛИЗИРАН

СМЕТОИЗВОЗВАЩ

Минимални изисквания
Фабрично нови

1.Автомобил
Максимална маса /включително
надстройката/

Минимум 8 000 кг.

Колесна формула

4х2 с блокировка на заден задвижващ мост

Тип на двигателя

Дизелов, автоматично регулиране на оборотите
при включена хидравлична система

Мощност

Минимум 120 kW

Емисионен стандарт

Мин. Евро 6

Кормилна система

С хидравличен усилвател

Скоростна кутия

Ръчна или автоматизирана с минимум 5+1
предавки

Спирачна система

Двукръгова, дискови спирачки на предни и задни
колела, ABS, автоматично регулиране на
спирачното усилие

Електрическа система

24 V

Кабина

Мин. 2 + 1 места с триточкови предпазни
колани, ергономична седалка за водача, ляво
разположение на волана, климатик, дигитален
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тахограф, светлинни индикатори, сигнализиращи
работещ механизъм и отключен приемателен
бункер, електрическо задвижване на стъкла и
огледала, панорамни отопляеми огледала от двете
страни
Допълнителни

Минимум 2 бр. въртящи се жълти
предупредителни лампи на покрива, звуков
сигнал при движение назад, осветление на
работната зона отзад, комплект инструменти за
поддръжката, предвидена да се извършва извън
сервиз, инструкции за експлоатация и техническо
поддържане на камиона и надстройката на
български език, резервна гума с джанта

Гаранция

Според предписаната от производителя но не помалко от 2 години без ограничение на пробег и
цикли на работа

2.
Надстройка – тип
Вариопреса

Сметосъбираща надстройка по стандарт EN
1501-1:2011+А1:2015

Общ полезен обем

Минимум 7м3

Коефициент на компактиране

Минимум 3:1

Бункерно тяло

Материал - високоякостна стомана , корозионно
и абразивно устойчива с дебелина мин 3.0 mm,
хидравлична помпа – осигуряваща независима и
едновременна работа на пресоващия и
повдигащия механизъм, задвижвана чрез Р.Т.О.,
компактиращо устройство: ножов тип с
хидравлични цилиндри монтирани извън
приемателен бункер, уплътнение между
изсипващата система и бункера, гъвкава тръба за
отливане на течности , система за централно
гресиране, пултове за управление на пресоващия
механизъм във кабината и извън нея на корпуса
на бункера с възможност за ръчен и автоматичен
режим на работа, пулт за управление на
надстройката в кабината на водача с електронно
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управление, дисплей и меню на български език,
аварийни стоп бутони в кабината и отвън до
органите за управление, две степенки за
оператори /работници/ със система за
безопасност /изключване на всички системи на
надстройката, ограничение на скороста на
движение напред и непозволяване на включване
на задна скорост при наличие на човек /, задна
камера за наблюдение на работния периметър
свързана с монитор в кабината
Изсипваща система

Хидравлично задвижване, материал - високоякостна стомана , корозионно и абразивно
устойчива, ъгъл на отваряне на шлюза - мин. 80
градуса, управление на шлюза разположено извън
кобината, предпазен клапан за хидравликата на
изсипващото устройство., автоматично
отключване и заключване на приемателния
бункер при затваряне на шлюза

Приемна вана

Минимален капацитет - 1.0 м3, материал - високо
якостна стомана, корозионно и абразивно
устойчива,

Повдигащо устройство за
контейнери

Монтиран в задния край на приемната вана,
подходящ за повдигане и изпразване на
контейнери, съответстващи на европейските
стандарти
Управление на повдигащото у- во монтирани от
двете страни на същото.

Гаранция

Според предписаната от производителя но не помалко от 1 година без ограничение на моточасове
и цикли на работа

2.
ДОСТАВКА НА ШРЕДЕР - МЕЛАЧКА (ДРОБИЛКА) МОБИЛНА
ВЕРСИЯ – 1 БРОЙ
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Технически характеристики

Минимални изисквания

Година на производство

Фабрично нова

Придвижване

Шредерът се транспортира чрез теглич. Шасито
е колесно с една или две оси с пневматични гуми,
ABS

Задвижване

Дизелов двигател с мощност от мин. 20 kW (ISO
9249:2007), Емисионен стандарт - съобразно
действащото законодателство към момента на
доставката.

Капацитет

мин. 8 м3/час

Диаметър на входящия материал
/клони/

мин.15 см.

Констукция

Захранващ бункер с ръчно или механизирано
подаване на материала, чрез подвижно дъно ,
чукове за смилане на постъпващия материал,
автоматизирана смазочна система, система за
безопасност с авариен изключвател и възможност
за обръщане на посоката, автоматично
регулиране на скороста на подаване на входящия
материал за избягване на претоварване,
електтронен панел за управление.

Изходящ материал

Регулиране на дължината на раздробяване

Допустима маса

До 3 000 кг.

Общо изискване към доставката
на мобилен шредер за зелени
отпадъци

Доставя се напълно окомплектован и зареден с
всички необходими течности на всички
необходими системи.

Гаранция

Мин. 2 години без ограничение
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3.
ДОСТАВКА НА ПОДВИЖЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ
С ВМЕСТИМОСТ 1.1 М³ ТИП „БОБЪР“ - 219 БРОЯ

Технически характеристики

Минимални изисквания

Година на производство

Фабрично нови

Вместимост

1100 литра /1,1м3/

Полезен товар

Мин. 380 кг.

Стандарт

EN 840-3:2013, за разтоварване чрез шийка за
въртене, съвместим със специализиран автомобил
съгласно EN 1501-1:2011+А1:2015

Материал

Полиетилен с висока плътност (HDPE). Устойчив
на химическо и биологично въздействие.
Устойчив на УВ радиация, ниска и висока
атмосферна температура, гладка повърхност,
непозволяваща залепването и задържането на
отпадъците.

Колела

Оборудван с 4 въртящи се гумени колела,
диаметър – 200мм., 2 от които със блокираща
спирачка,

Отваряне на капака

Ръчно

Цвят

Кафяв

Изисквания за безопасност

Да отговаря на изискванията за безопасност по EN
840-6:2013, проверено чрез методите съгласно EN
840-5:2013

Гаранция

3 год. без ограничения

4.
поръчка

Допълнителни изисквания към Изпълнителите по обществената

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

 Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно поддържане,
включително мобилно гаранционно поддържане при нужда, до адрес на
Възложителя – Община Вълчедръм, област Монтана.
 Изпълнителят трябва да разполага с мобилен сервизен екип.
 Гаранционните условия на доставката трябва да включват:
-

Поддържане в пълна изправност на техниката и обоудването в
ежедневната им работа - отстраняване на възникнали дефекти и
повреди.
Извършване на периодично техническо обслужване в гаранционния
срок – подмяна на части с отклонения в експлоатационни и
технически характеристики, подмяна на консумативи – масла,
филтри, ремъци, уплътнения, агрегати или части от тях, изхабени или
деформирани (повредени) работни органи или части от тях.

 Кандидатите са длъжни да осигурят гаранционен срок и съответно
обслужване на предлаганите от тях техника и оборудване. Гаранционният
срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен
протокол за извършена доставка. Кандидатите следва да са в състояние да
реагират на евентуална заявка за отстраняване на възникнала гаранционна
повреда в срок не по-дълъг от 1 работен ден. След получаване на заявка,
Кандидатите предприемат мерки за отстраняване на повредата и за
извършаване на необходимия ремонт или техническо обслужване на мястото
на възникване на проблема. В случаите, когато отстраняването на повредата
и извършаване на необходимия ремонт или техническо обслужване не могат
да бъдат осъществени на място, Кандидатите транспортират техниката или
оборудването до сервиз в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от
получаване на заявката. Кандидатите следва да бъдат в състояние да
извършат необходимия ремонт в срок от 1 (един) месец от получаване на
заявката, независимо от необходимостта от доставка на резервни части,
която може да възникне. Когато е необходим ремонт в специализиран сервиз
и повредата е от такова естество, че доставените техника/оборудване не
може да бъдат транспортирани на собствен ход, транспортът до сервиза и
обратно е за сметка на изпълнителя по процедурата. В случай, че се
установят скрити недостатъци, за които изпълнителят е бил уведомен в
рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени
некачествените техника/оборудване, с нови със същите или по-добри
характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за използване по
предназначение, като всички разходи по замяната са за негова сметка.
 В „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец 2)
участникът следва да представи документи или други доказателства, по
негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него техника
и оборудване с посочените в т.1 изисквания на възложителя (за
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Сметосъбиращия автомобил важи както за базовия автомобил, така и за
надстройката).
Участникът може да представи, по своя преценка:
- на хартиен носител - каталози, проспекти, брошури, декларации за
съответствие, сертификати или друг вид документ (с превод на български
език), от съдържанието на които да са видни техническите характеристики
на оферираната техника/оборудване (в документите не трябва по никакъв
начин да е видна цената на техниката и оборудването),
и/или
- интернет адреса на официалния сайт на производителя/доставчика на
техниката, от където са видни техническите характеристики на конкретната
оферирана техника/оборудване.
 В „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец 2)
участникът следва да опише в детайли: организацията на изпълнение на
поръчката и необходимите ресурси за реализация на дейностите по
доставката на съответните техника и оборудване, начинът, по който ще бъде
организирано и проведено обучението на персонала на Възложителя
(минимум двама) за експлоатация на оферираните техника и оборудване;
дейностите и условията на търговската гаранция на доставените
техника/оборудване в рамките на гаранционния срок, в това число какво
включва и по какъв начин ще се изпълнява гаранционната поддръжка
(сервизна база; начин на осъществяване на мобилното гаранционно
поддържане; срок за реакция при рекламационно съобщение на
Възложителя).
 Представянето на документи и/или посочването на интернет адрес на
производителя/доставчика, доказващи съответствието на оферираната
техника с изискванията на възложителя е задължителна част от
техническото предложение на участника, като липсата им е основание за
отстраняване на участника (чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП).
 В случай, че участникът не е производител на предлаганите техника и
оборудване, то той трябва да е оторизиран от производителят/ите на
предлаганите техника/оборудване или техните официални представители за
продажба и извършване на гаранционно обслужване на територията на
Република България. За доказване на посоченото изискване участникът
следва да приложи към техническото си предложение заверено копие от
оторизационно писмо или друг аналогичен документ от производителя или
официалния представител за продажба и извършването на гаранционно
обслужване на предлаганите от участника техника и оборудване на
територията на Република България.
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 Доставчика на сметосъбиращия автомобил трябва да приложи
съгласувателно писмо за разрешение за монтаж на надстройката върху
базовия автомобил.
 Доставените оферирани техника и оборудване трябва да отговарят на всички
действащи нормативни документи на Българското законодателство,
Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.
 Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите
доставката документи, необходими за последващото й ползване по
предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички
необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС,
съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и
пускане в движение на МПС, НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и други.
 Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставените
техника и оборудване има неотговарящи параметри от Техническата оферта
на участника, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме
доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в
който се описват констатираните несъответствия и се определя срок за
отстраняването им.
 Допуска се само доставка на техника/оборудване неупотребявани и напълно оборудвана с:

новопроизведени,

- Всички изискващи се експлоатационни течности и консумативи,
гарантиращи правилната им експлоатация.
- Инструкция за експлоатация на български език, сертификати за
съответствие, гаранционна и/или сервизна книжка.
 Изпълнителят трябва да обучи минимум две лица, посочени от Възложителя,
за експлоатация на оферираната техника за съответната позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита
добавено „или еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата
поръчка са посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
европейски технически оценки; общи технически спецификации; международни
стандарти; други стандартизационни документи, установени от европейски органи по
стандартизация, или когато няма такива - чрез български стандарти, български
технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до
проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до
използването на стоките; технически одобрения или спецификации или други технически
еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес,
търговска марка, патент, тип, произход или производство.
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Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя
индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките
или услугите, предмет на поръчката.
Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен:
конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или
др., възложителя на основание чл.50, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато
участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение
отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите
спецификации.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.

