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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: [ 96-00-24/11.10.2016 г.  ] 

  

 
Възложител: [Община Септември] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [  0652 ] 

Адрес: [гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски” No37а] 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Даниела Малешкова] 

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: [Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в 
община Септември за оперативен сезон 2016/2017г.] 
  
Кратко описание: [Настоящата обществена поръчка цели да бъде избран изпълнител, който 
ще извършва дейности по снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Септември, 
свързани с отстраняване на снега от пътното платно и обезопасяване на последните против 
заледяване.] 
  
Място на извършване: [община Септември, област Пазарджик] 

  
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: [...............................] 
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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. За участниците следва да не са на лице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП. 

Забележка: Участниците представят Декларации за липса на тези обстоятелства с офертата. 
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от 
лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 
лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, 
което може самостоятелно да го представлява. 
2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява от участие участник, когато е 
дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано 
от него лице, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са 
налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици.] 
  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [неприложимо] 

  
Икономическо и финансово състояние: [неприложимо] 

  
Технически и професионални способности: [Участникът да разполага със следните 
инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на услугата:  
- снегорини или еквивалентни – 7 броя; 
- пясъкоразпръсквачи /или друга опесъчителна техника/ - 2 броя; 
- товарачи или еквивалентни – 2 броя.] 
  

 

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: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  
 Участниците предлагат цена за 1 км снегопочистване и цена за 1 км опесъчаване.  
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Общото ценово предложение ще бъде формирано по следния начин: 
ЦО=ЦСн х 0,4 + ЦОп х 0,6, където 
ЦСн е предложената единична цена без ДДС за 1 км снегопочистване на съответния 
участник; 
ЦОп е предложената единична цена без ДДС за 1 км опесъчаване на съответния участник; 
ЦО е общата цена на съответния участник. 
На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща 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: [……]                                           Тежест: [   ] 
  

  
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [18.10.2016 ]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [12.01.2017]                      Час: (чч:мм) [17:00] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 19.10.2016 - 08:30 часа 

  
Място на отваряне на офертите: Заседателна зала в административната сграда на община  

Септември на адрес: гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски” No37а 
  

 
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: 
 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 следния адрес, посочен от възложителя: гр. 

Септември, ул. „Ал. Стамболийски” No37а - деловодство  

Документите , свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка, върху която се посочват: 
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а/ наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 
б/ адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
в/ наименованието на поръчката, за която се подават документите. 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 
а) представяне на участника – Приложение № 1- оригинал 
б) предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 2- оригинал 
в) ценово предложение – Приложение № 3- оригинал 
г) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника 
д) декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение № 4- оригинал 
е) декларация за срока на валидност на офертата – Приложение № 5- оригинал 
ж) декларация, по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 
6- оригинал 
з) декларация, по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 7- 
оригинал 
и) декларация, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител – Приложение № 8- 
оригинал 
й) декларация, по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител – Приложение № 9- 
оригинал 
к) декларация от подизпълнител – Приложение № 10- оригинал 
л) договор за създаване на обединение – заверено копие с подпис и печат. 
м) декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката, съдържаща следната информация: вид, модел, 
технически параметри/характеристики, състояние, собственост - попълва се Образец № 12 - 
оригинал. 
 
3. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:  
Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок 
за подаването на офертите. 
 
4. 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.  
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 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. 

5. 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. 

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. 

6. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ: 
До участие и оценяване няма да бъдат допуснати оферти, в които е налице поне едно от 

следните условия:  

- 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 

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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Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [11.10.2016] 

 
 

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

Длъжност: [Кмет на Община Септември] 
 


