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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: [ 9600-12/02.03.2017 г. ] 

  

 
Възложител: [Община Септември] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 0652 ] 
Адрес: [гр. 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 [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 
[] Доставки 

[х] Услуги 
Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително 

(прединвестиционно) проучване, за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата 

инфраструктура, на територията на община Септември“ 

 
Кратко описание: [Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, 

който ще извърши услуга във връзка с подготовката на проектно предложение за участие от 

страна на Община Септември, като партньор в процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG16M1OP002-2.002 –“Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци”, с водещ партньор община Пазарджик. 

Предметът на обществената поръчка обхваща следените основни дейности:  

Дейност 1. Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци на територията на община 

Септември; Дейност 2. Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще 

бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на 

биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от 
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отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на 

необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци; Дейност 3. 

Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; Дейност 4. Изработване 

на допълнителни документи, свързани с управлението на компоста от инсталацията 

 
Място на извършване: гр.Септември, област Пазарджик, Република България.] 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00  ] 

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

 
Номер на обособената позиция: [ .......... ] 
  

Наименование: [...............................] 

  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [..............  ] 
 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

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

в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние:  

1. 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.;1 
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; 
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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 интереси2, който не може да бъде отстранен; 
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. 

4. Основанията за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП се прилагат, когато са 
възникнали преди или по време на процедурата. 

5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

5.1. пет години от влизане в сила на присъдата по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, освен ако в 
присъдата е посочен друг срок; 

6. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се подписва 
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от лицата, които представляват участника 

7. Когато участникът се представлява от повече от едно лица, декларацията за 
обстоятелствата по  чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да представлява участника 

8. Основанията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 
участника, членовете на управителните и надзорните органи и други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези орани. Това са: 

- лицата, които представляват участника; 

- лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

- други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членове на управителните и надзорните органи. 

Съгласно организационната форма на участника тези лица са: 
а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон,  
в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал.1 и ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 
г) при акционерно дружество - лица по чл. 241, ал. 1, чл.242, ал.1, чл.244, ал.1 от Търговския 
закон; 
д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл.244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
ж) при клон на чуждестранно лице лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
з) в случаите по б. „а-ж“ – и прокуристите, когато има такива. 
Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 
чиято представително власт е включена територията на Република България. 
и) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват, управляват и контролира участника съгласно законодателството на държавата, 
в която са установени. 
 
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не поставя 

изисквания за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност.] 

 
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания за 
икономическо и финансово състояние на участниците.] 
  
Технически и професионални способности: [Участникът, през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил най-малко 2 дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на поръчката за услуга. 

*Сходни с предмета и обема на поръчката са дейности по изготвяне на прединвестиционно 

проучване и/ или идеен проект и/или работно проектиране за инсталация за предварително 

третиране на отпадъци и/или  за инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени 
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и/или биоразградими битови отпадъци.  

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; 
 

Участникът следва да разполага с: 

А/ лица, включени или не в структурата на участника, както следва  

1. Експерт „Компостиращи инсталации“ Квалификация - Образование “Инженерни науки“ 

или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „Магистър“ или 

еквивалент; с професионална компетентност в областта на прединвестиционно проучване 

и/или проектиране и/или строителството на инсталация за третиране на отпадъци;  

2. Експерт „Управление на отпадъците“ Квалификация - Образование с образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „Магистър“ или еквивалент; професионална 

компетентност в областта на управление на отпадъците; разработване на програми и/или 

планове за управление на отпадъци;  

Б/ технически лица, включени или не в структурата на участника, както следва:  

Екип от проектанти с ППП , които ще разработват прединвестиционното проучване , с 

минимален състав от 3 лица с подходяща квалификация и опит, съобразно спецификата на 

проекта, гарантиращи изпълнение на дейността в обем и съдържание съгласно изискванията 

за минимално съдържание на проектите по Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти.  

- Експерт Част „Технологична“ – магистър инженер, притежаващ пълна проектантска 

правоспособност, осигуряваща му право да изготвя инвестиционни проекти по съответната 

част, който ще е и водещ проектант.  

- Експерт Част „ВиК“и/или „ХТС” – магистър инженер, притежаващ пълна проектантска 

правоспособност осигуряваща му право да изготвя инвестиционни проекти по съответната 

част, с професионална компетентност в областта на прединвестиционно проучване и/или 

проектиране и/или строителството на инсталация за третиране на отпадъци;  

- Експерт Част „Геодезия“ – магистър инженер, притежаващ пълна проектантска 

правоспособност осигуряваща му право да изготвя инвестиционни проекти по съответната 

част,с професионална компетентност в областта на прединвестиционно проучване и/или 

проектиране и/или строителството на инсталация за третиране на отпадъци;  

- Експерт Част „Конструктивна“ – магистър инженер, притежаващ пълна проектантска 

правоспособност осигуряваща му право да изготвя инвестиционни проекти по съответната 

част.,с професионална компетентност в областта на прединвестиционно проучване и/или 

проектиране и/или строителството на инсталация за третиране на отпадъци;  

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 
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образование, професионална компетентност и професионален опит на екипа от експерти (по 
Образец № 9). 
Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалент с обхват в областта на проектантските и/или консултантски услуги;  

Поставеното изискване за технически и професионални способности се доказва с 

представянето на заверено копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с 

обхват в областта на проектантските и/или консултантски услуги.] 

  

 

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  
 
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. 
По отношение на писмената обосновка се прилага чл.72 от ЗОП. 
 
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [Оценка на техническото предложение]                                           Тежест: [ 40% ] 
 
Име: [Оценка на ценовото предложение]                                                   Тежест: [ 60% ] 
 
 Т – Оценка на техническото предложение 

По качествения показател, Т–Оценка на техническото предложение, се оценява 

предложението на участника за изпълнение на поръчката относно съответствието с 

минималните изисквания и/или надграждането на същите, поставени от Възложителя с 

техническите спецификации, както следва: 

 описание на етапите и дейностите за изпълнение на поръчката; 

 организация на работата на екипа от ключови експерти; 

 описание на документите/резултатите, които ще бъдат изработени в рамките на 
конкретна дейност; 
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 описание на комуникационните канали с Възложителя при изпълнението на поръчката, 
включително съгласуването на различни действия между Изпълнителя и Възложителя; 

 анализ на основните рискове, които могат да въздействат върху изпълнението на 
поръчката; 

 предложени са мерки за предотвратяване на настъпването на евентуалните рискове и 
мерки за преодоляване на последиците от настъпването на рисковете 

Аспекти и/или събития, които могат да имат въздействие върху предложената от участника 

организация на персонала, идентифицирани от Възложителя са: 

 Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на 
договора;  

 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между членовете на екипа на 
Изпълнителя или вътрешно организационен проблем;  

 Промени в нормативната уредба;  

 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора с Изпълнителя от страна на Възложителя;  

 Кратки срокове за изпълнение на поръчката. 

 

Оценката по Показател Т – Оценка на техническото предложениепредставлява сбор от 

оценката по подпоказателите: 

А. Стратегия за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 70 

Б. Определяне на аспекти и/или събития, които могат да имат въздействие върху 

предложената от участника организация на персонала– максимален брой точки 30 

При представяне на предложение за изпълнение на офертата, в което се установи неточна, 

невярна, противоречива информация (включително липсата на логическа 

последователност при описанието на етапите и дейностите на изпълнение на поръчката), 

офертата на участника се отстранява 

 

 

А. СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

Максимален брой точки 70 

Степен на съответствие 

 

Брой точки 

 Участникът е предложил стратегия за изпълнение на 

поръчката, която съответства на минималните изисквания 

20 
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на Възложителя, посочени с Техническите спецификации: 

 описани са отделните етапи и дейности за 
изпълнение на поръчката 

 посочени са документите/ резултатите, които ще 
бъдат изготвени при изпълнение на дейностите 

 предложено е описание на организацията на 
работата на експертите, ангажирани в изпълнение 
на поръчката 

 описани са комуникационните канали с 
Възложителя, включително съгласуването на 
различните действия между Възложителя и 
Изпълнителя 

 

  Участникът е предложил стратегия за изпълнение на 

поръчката, която наддгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в техническите Спецификации: 

 описани са отделните етапи и дейности, за 
изпълнение на поръчката 

 посочени са конкретните документи/ резултати, 
които ще бъдат изготвени на всеки етап от 
изпълнение на поръчката 

 предложена е организация на работата на 
експертите, ангажирани в изпълнението на 
поръчката, като е описано разпределението на 
задълженията и отговорностите на всеки от 
експертите, в съответствие с квалификацията им 

 предложено е описание на процеса на координация  
между действията на различните експерти 

 предложено е описание на комуникационните 
канали с Възложителя, включително съгласуването 
на различните действия между Възложителя и 
Изпълнителя;  

 предложено е описание на процеса на координация 
и съгласуване на отделните действия между 
Възложителя и ключовите експерти, при 
изпълнение на поръчката 

 

45 

 Участникът е представил стратегия за изпълнение на 

поръчката, която наддгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени с техническите спецификации: 

 описани са отделните етапи, дейности и задачи за 
изпълнение на поръчката. При описанието на всеки 
от отделните етапи, дейности и задачи са посочени 
ангажираните с изпълнението им експерти, 
съобразно квалификацията им 

 посочени са конкретните документи/резултати от 
изпълнението на етапите, дейностите и задачите 

70 
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 представена е обосновка на логическата 
взаимосвързаност и последователност на 
отделните дейности и задачи в изпълнение на 
поръчката 

 представен е график на изпълнение на дейностите 
 анализ на предпоставките за успешното 

изпълнение на поръчката 
 описанието на организацията на работа на 

експертите, ангажирани с изпълнението на 
поръката е в съответствие с квалификацията им и 
представя конкретните отговорност и задължения 
за всеки от експертите 

 описан е процесът на координация и съгласуване 
на различните действия между експертите и 
Възложителя 

 описан е механизъм на вътрешен контрол, който 
гарантира качественото изпълнение на крайните 
продукти 

 

Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АСПЕКТИ И/ИЛИ СЪБИТИЯ, 

КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ УЧАСТНИКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

 

 

Максимален брой точки 30 

Степен на съответствие 

 

Брой точки 

   Участникът e изпълнил минималните изисквания на 

Възложителя, като е описал всички, дефинирани от 

Възложителя, аспекти и/или събития, които могат да имат 

въздействие върху организацията на персонала и 

качественото изпълнение на поръчката. Участникът е 

изследвал въздействието на всеки от идентифицираните 

събития върху изпълнението на поръчката. Предложил е 

мерки за предотвратяване на настъпването им и мерки за 

преодоляване на последиците от сбъдването на 

съответните събития 

10 

 

Участникът е описал всички, дефинирани от Възложителя, 
аспекти и/или събития, които могат да имат въздействие 
върху организацията на персонала и качественото 
изпълнение на поръчката. Определил е предпоставките, при 
които може да настъпи рисковото събитие. Предложил е 
мерки за предотвратяване на настъпването им и мерки за 
преодоляване на последиците от сбъдването на съответните 

20 
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събития, отнесени към дейностите предмет на договора. 
Участникът е изследвал въздействието на всеки от 
идентифицираните събития върху всяка от дейностите, 
които ще се изпълняват при възлагане на договор.  

 

  Участникът е описал всички, дефинирани от 

Възложителя, аспекти и/или събития, които могат да имат 

въздействие върху организацията на персонала и 

качественото изпълнение на поръчката. Определил е 

предпоставките, при които може да настъпи рисковото 

събитие. Предложил е мерки за предотвратяване на 

настъпването им и мерки за преодоляване на последиците 

от сбъдването на съответните събития, отнесени 

конкретно към дейностите предмет на договора. 

Участникът е определил експерти от екипа отговорни за 

прилагане на мерките. Участникът е изследвал 

въздействието на всеки от идентифицираните събития 

върху всяка от дейностите, които ще се изпълняват при 

възлагане на договор. Извършено е класифициране на 

рисковите събития по вероятност, последици и 

комплексна значимост. Участникът е предложил 

организация на управление на критичните моменти при 

изпълнение на дейностите от поръчката 

30 

2. Показател „Ценовото предложение” (Ц)- Представлява оценка на предложената 
цена на участника и се формира по следната формула: 

Цмин 
Ц = --------------------- х 100 
         Цучастник 

 
където: 
Ц - оценка на показателя „Ценово предложение” на съответния участник; 
Цмин. –предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 
Ц участник - предложена цена от съответния участник. 
 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т. 
Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до 
вторият знак след десетичната запетая. 
Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 
 
КО = Т*0,40 + Ц*0,60, където: 
 

КО – Комплексна оценка 
 

Максимален брой точки 
100 т. 
 

 

Т – Оценка на 
техническото 
предложение 

Максимален брой точки 
100 т. 
 

Относителна 
тежест на 
показателя 40 % 

Ц – Оценка на ценовото Максимален брой точки Относителна 
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предложение 
 

100 т. 
 
 

тежест на 
показателя 60 % 
 

 

  
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.03.2017]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.05.2017]                      Час: (чч:мм) [17:00] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [10.03.2017 – 09:00 часа] 

  
Място на отваряне на офертите: [Заседателна зала в административната сграда на община 
Септември, адрес: гр. Септември, ул. „Ал. 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: [……] 
  

  
 
 
Друга информация (когато е приложимо): [……] 
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА: 

Офертата се представя в запечатана, непрозрачен опаковка от участника или от упълномощен 
от него представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с 
обратна разписка, на адрес:  

 

Община Септември 

Адрес: гр. Септември 4490, 

 бул. Александър Стамболийски № 37А  

тел. 03561/7001, 0882/310 591 

факс: 03561/7779 

 

Върху опаковката участникът посочва: 
- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 
-  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 
-  наименованието на обществената поръчка. 
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1. Съдържание на Офертата: 
 
Информация, относно личното състояние и критериите за подбор: 
1. Опис на документите 
2. Оферта на участника – Образец № 1, с приложени: 
2.1. Декларация по 66, ал. 1 от ЗОП, ако е приложимо – по Образец № 2. 
2.2. 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. 
2.3. 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. 

Декларациите по т. 2.2. и 2.3. се представят от  всеки подизпълнителите и за всеки 
член на обединение или за всяко трето лице,  когато е приложимо. 

2.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от Закона за 
обществени поръчки – Образец № 5. 

2.5. 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. 

2.6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари– 
Образец № 7 
           2.7. При участници обединения – копие от документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението, както и следната информация, във връзка с 
настоящата 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; 
4. уговорена солидарна отговорност на всички участници в обединението. 

2.8. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, съобразно чл. 56 от 
ЗОП (когато е приложимо). 

2.9. 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; 

2.10. 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) 

2.11. Декларация по чл.65, ал.3от ЗОП (когато приложимо)Образец № 10 
2.12. заверено копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в 
областта на проектантските и/или консултантски услуги 
3. Техническо предложение, съдържащо: 
3.1. Документ за упълномощаване (оригинал или нотариално заверено копие), когато 

лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Пълномощното 
следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 
изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подписва всички документи в 
офертата, и да представлява участника при възлагане на обществената поръчка. 

3.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя – Образец № 11. 

3.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор– в свободен 
текст. 

3.4. Декларация за срока на валидност на офертата – в свободен текст. 

3.5. Декларация по чл.39, ал.3, б“д“– в свободен текст. 
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4. Ценово предложение– Образец № 12. 

 
2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:  
Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок 
за подаването на офертите. 
 
3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Участник във възлагане на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява 

може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, 

както и техни обединения. Не се изисква обединенията да имат определена правна 

форма, за да могат да представят оферта. 

 Участник не може да бъде отстранен от  възлагане на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява на основание на неговия статут или правната му форма, 

когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната 

услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени. 

 Във възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява може да 

участва всеки, който отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.  

 Във възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, едно 

физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  

 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.  

 Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

 Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и 

съща процедура. 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕДИНЕНИЯТА 
В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, тогава 

участникът следва да представи: 

а) документ, от който да е видно определеният партньор, който ще представлява 

обединението за целите на обществената поръчка, както и че участниците в обединението 

носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка. 

б) копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 
 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 да е посочен представляващия обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на 

офертата, както и промени в дейностите, които ще изпълняват членовете на обединението. 
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Когато в документа за създаването на обединението липсват клаузи, гарантиращи 

изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след 

подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие при възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за 

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

5. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: 
 

До участие и оценяване няма да бъдат допуснати оферти на участници, в които е налице поне 

едно от следните условия: 

- 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; 
- 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; 
- 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.;3 
- налице е неправомерност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП 
- е установено, че: 
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
- не е предоставил изискваща се информация. свързана с удостоверяване на липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
- е налице конфликт на интереси4, който не може да бъде отстранен; 
- 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.  
- 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.  
- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник. 
- Във възлагането на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение. 
- Свързани лица  не могат да бъдат самостоятелни участници. 
- Не е отговорено на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие 

и/или действащото законодателство и/или действащи норми и/или някое предложение не е 

съобразено с предмета на обществената поръчка;  

- Представеното „Техническо предложение” не е изготвено съгласно изискванията на 
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възложителя и/или е в несъответствие с изискванията на възложителя и/или спецификацията 

на поръчката (на основание на което спрямо това предложение не може да бъде приложена 

методиката за оценка на офертите);  

- Представеното „Ценово предложение” не е изготвено съгласно изискванията на 

възложителя. 
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