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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: [ 96-00-10/21.02.2017 г. ] 

  

Възложител: Община Септември 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 0652 

Адрес:  Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Ивалина Табакова 

Телефон: [03561/7777] 
E-mail: municipality@septemvri.org 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[X] Услуги 
Предмет на поръчката:  
„Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено 
осветление на населените места на територията на община Септември“ 

  
Кратко описание:  
Предметът на обществената поръчка обхваща : 
Обследването за енергийна ефективност следва да обхваща системите за външно изкуствено 
осветление на всички населени места в Община Септември, съгласно изискванията на 
техническите спецификации. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са 
посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. 
Обследването за енергийна ефективност, предмет на настоящата обществена поръчка, се отнася 
за външното изкуствено осветление за цялата територия на Община Септември. Населени места, 
които следва да се включат в проекта са на територията на цялата община, а именно: гр. 
Септември, гр. Ветрен, с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара с. Ветрен дол с. Лозен, с. 
Ковачево, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец, с. Славовица, с. Горно Вършило 
и с. Долно Вършило. Обследването следва да обхваща всички населени места на територията на 
общината, които са посочени. Изпълнението на бъдещите енергоефективни мерки има безспорен 
потенциал за значително повишаване на енергийната ефективност и постигането на целите за 
намаляване на вредните емисии както на местно, така и на национално равнище. 
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Място на извършване: Община Септември  

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 лева 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
 

1. Във възлагането на обществена поръчка може да участва всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има правото да изпълнява услугата, съгласно законодателството на 
държавата, в която е установено. 
Не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, 
определен за изпълнител в процедурата, е обединение на физически и/или юридически 
лица. 
2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1, т.1-5 
и т.7 от ЗОП. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка и се 
отстранява Участник, когато: 
2.1. 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 -353 е от Наказателния кодекс; 
2.2 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т.2.1, в друга държава членка или трета страна; 
2.3. има задължение за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила.; 
2.4. налице е неправомерност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП 
2.5. е установено, че: 
2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
2.5.2. не е предоставил изискваща се информация. свързана с удостоверяване на липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
2.6. е налице конфликт на интереси1, който не може да бъде отстранен; 

                                                             
1§2, т.21 от ДР ЗОП „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители  
или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или 
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултатите от нея, имат 
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и 
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2.7. не могат да участват във възлагането на настоящата обществена поръчка участници, 
които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 
свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.  
2.8. не може да участват във възлагането на обществената поръчка участник, 
действителният собственик на когото е лице, заемащо или заемало в последните 
дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда 
държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари.  
2.9.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник. 
2.10. Във възлагането на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение. 
2.11. Свързани лица  не могат да бъдат самостоятелни участници. 
3. В случай, че за участник са налице някое от посочените основания за отстраняване по 
чл.54, ал.1 от ЗОП, същите имат правото да представят доказателства, че е предприел 
мерки, които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание 
за отстраняване. За целта участникът може да докаже, че: 

3.1.  е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, включително начислените 
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

3.2.  е платил или в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 
нарушения. 
В случай, че 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, участникът няма възможност 
да използва предвидените мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал.1 от ЗОП за 
времето, определено с присъдата или акта. 
Когато участникът е предприел мерки за надеждност се прилагат следните документи: 1. 
по отношение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП (– документ за 
извършеното плащане или споразумение или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 
на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение; 2. а 
по отношение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП– документ от съответния 
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
 
При подаване на офертата участникът доказва съответствие с изискванията за лично 
състояние чрез: 
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 
съгласно Образец № 3. Декларацията се подписва от лицата, които представляват 
участника. 
Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с по чл. 54, 
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – съгласно Образец № 4. Декларацията се подписва от лицето, което 
може самостоятелно да представлява участника. 

                                                                                                                                                                                              
установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната 
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка 
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Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от Закона за 
обществени поръчки – Образец № 5. 
Декларация по 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 – Образец № 6. 
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари– Образец № 7 
 
  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
 
Участниците в процедурата следва да са вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ 
 
Съответствието с изискванията за годност (правоспособност) се доказват с 
представянето на заверено копие от валидно Удостоверението за вписване в регистъра 
по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. 
  
Икономическо и финансово състояние:  
 
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 
участниците 

  
Технически и професионални способности:  
 
1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на поръчката за последните три години  от датата на подаване на офертата. 
Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката се има 
предвид минимум 3 (три) услуги за обследване за енергийна ефективност на системи за 
външно изкуствено осветление, съгласно изискванията на Глава трета, Раздел IV от 
Закона за енергийна ефективност. 
Поставеното изискване за технически и професионални способности се доказва със 
списък – Декларация за услугите (по Образец № 8), идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената услуга; 
 
2.Участника следва да разполага с екип от най малко 3 експерти, които да притежават 
необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в 
обхвата на обществената поръчка.  
Всеки един от членовете на екипа следва да отговаря на посочения по-долу изисквания: 
а) да имат завършено висше образование в областта на техническите науки по 
професионално направление и специалности съгласно изискванията на наредбата по чл. 
44, ал. 9 от ЗЕЕ, признато в Република България или в друга държава – членка на 
Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или завършено средно 
техническо образование; 
 б) да имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата с 
образователно-квалификационна степен "магистър", не по-малко от три години за лицата 
с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и не по-малко от 6 години за 
лицата със завършено средно техническо образование;  
в) да притежават удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на 
необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на 
промишлени системи във висши технически училища, специализирани в 
професионалните направления "Енергетика", "Електротехника" и "Архитектура, 
строителство и геодезия", акредитирани по реда на Закона за висшето образование или 
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по реда на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския 
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария.    
 
Поставеното изискване за технически и професионални способности се доказва със 
списък на експертите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, заедно с 
посочване на образование, професионална компетентност и професионален опит на 
екипа от експерти (по Образец № 9) 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Оценка на техническото предложение                                        Тежест: 60 % 
Име: Оценка на ценовото предложение                                                Тежест: 40 % 
  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 28.02.2017                    Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 29.04.2017 г.                  Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 01.03. 2017 г.                Час: (чч:мм) 11:00 

  
Място на отваряне на офертите: гр. Септември, бул. Александър Стамболийски № 37А 
 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (21.02.2017) г.  

 

 
Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Марин Василев Рачев 

Длъжност: кмет на община Септември 

 


