
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
ЕЗОбявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)____________________
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България №
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Зорница Кънчева-Миладинова Началник на 
отдел Околна среда, Русанка Александрова - 
Главен юрисконсулт дирекция Обществени 
поръчки

Телефон:
+359 62619503/ +359 62619231

Електронна поща:
mop_vt 0abv.bg

Факс:
+395 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/616 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/616
I.2) Съвместно възлагане

I I Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

□  Поръчката се възлага от централен орган за покупки__________________________________

I.3) Комуникация
[ЯЗДокументацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
https://vyww.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/616 

I |Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 
Горепосоченото/ите място/места за контакт 

П друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
□  електронно посредством: (URL)

горепосоченото/ите място/места за контакт 
П д о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
П  Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)______________

I.4) Вид на възлагащия орган
□  Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

ЕЗ Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба____

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  тип:______________

1.5) Основна дейност

УНП: ] 95f7a47-5b®-4b44-be04-e4c20b6d2763
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

1̂ 1 Общи обществени услуги I IНастаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

ПОтбрана | |Социалназакрила
I |Обществен ред и безопасност I IОтдих, култура и вероизповедание
□О колна среда □Образование
[~~| Икономически и финансови дейности □ Д р уга  дейност:______________
□Здравеопазване_______________________________________________________________

РАЗДЕЛ И: ПРЕДМЕТ
II.l) Обхват на обществената поръчка

II.i.i) Наименование:
Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи по 
обособени позиции
Референтен номер: 2_____________________________________________________________

II. 1.2) Основен C P V код: 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2

И.1.3) Вид на поръчка
П  Строителство________□Доставки___________ ^ У слуги

II.1.4) Кратко описание:
Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи по 
обособени позиции.ОП1: Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи - паркове, градини, междублокови 
пространства , квартални градинки и площи, улично озеленяване в гр. 
Велико Търново при следните режими: интензивен, нормален, периодичен. 
Почистване и поддържане с режим интензивен, нормален и периодичен на 
съответните площи съгласно зоните на града.ОП2-ОП26: тесане; 
прекопаване на растения в площи; събиране на окосена трева; оборка; 
прекопаване на храсти; метене на алеи до м. август; метене на алеи 
след месец август; товарене на отпадъци на камион; стъргане на лед; 
изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; почистване на издънки; 
прекопаване с мотика и др.
II. 1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 4782378.12 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)____________________________________________________________

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ЕЗДа
□  Не

Оферти могат да бъдат подавани за 
П  всички обособени позиции
□  максимален брой обособени позиции:
Ц>2само една обособена позиция

□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
I | Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени 

позиции или групи от обособени позиции:_________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - 
паркове, градини, междублокови пространства, квартални градинки и 
площи, улично озеленяване в град Велико Търново по райони
Обособена позиция №: 1
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C PV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен C PV код: 1 77300000
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPVкод: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPVк од :1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто  на и зп ъ л н ен и е
Основно място на изпълнение:
Обекти в град Велико Търново
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) О п и сан и е на о б щ е ств ен ата  поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
ОП №1 "Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени 
площи - паркове, градини, междублокови пространства, квартални градинки 
и площи, улично озеленяване в град Велико Търново по райони: Район 
Запад /квартал „Колю Фичето", квартал „Бузлуджа" и район Стара градска 
част /хълм Царевец, квартал Асенов, ЮПВ, Асеневци и Боруна/, квартал 
„Зона В", квартал „Чолаковци", Западен пътен възел, екопътека Лакото- 
Арбанаси / "Предметът на ОП включва изпълнението на следните дейности: 
Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи - 
паркове, градини, междублокови пространства , квартални градинки и 
площи, улично озеленяване в гр. Велико Търново при следните режими: 
интензивен, нормален, периодичен. Почистване и поддържане с режим 
интензивен, нормален и периодичен на съответните площи съгласно зоните 
на града. Изпълнението на поръчката трябва да е в съответствие със 
съвременното паркоустройство и нормативна уредба за изграждане и 
поддържане на зелените площи, правилниците и наредбите за видовете 
работи. Дейностите се извършват по предварително зададен седмичен 
график от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Графикът подлежи на промени, 
съобразно нуждата от извършването на работите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
при изпълнение на обществената поръчка да спазва техниката на 
безопасността на труда; Закон за движение по пътищата. По време на 
изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: всички 
нормативни документи, касаещи извършването на услугата. Режим на 
поддържане и почистване на зелените площи - съгласно приложен опис- 
Приложение 1, обем на площите - Приложение №2.Видовете работи са 
съгласно приложен опис приложения № 3 и № 4 . Видовете материали, 
които ще се използват са съгласно Приложение №5.При условията на 
настоящата процедура се възлага само обособена позиция № 1. 
Приблизително 1319,66 дка. зелени площи и зелени площи в детски градини 
с обем, посочен в приложение № 6 и зелени площи в детски ясли с обем, 
посочен в приложение №7
11.2.5) К р и тер и и  за въ зл аган е
ЕЗ Критериите по-долу

П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
БЗ Цена - Тежест: 21

П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) П р огн озн а сто й н о ст
Стойност, без да се включва ДДС: 4 500000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) П р од ъ л ж и тел н ост на п о р ъ ч ката, р ам к овото  сп ор азум ен и е и ли  д и н ам и ч н а 
си стем а за п окуп ки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: пп/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване______________________________________ Да I I Н е Б5
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Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Г~1 Не К 1
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не £3
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Оценката се извършва по формула:П=Ц1х25%+ Ц2х25%+Ц3х25%+Ц4х25% 
където:Ц1-оценява средно аритметична ч.с в лв. без ДДС;Ц2-оценява 
получения средно аритметичен % на допъл. разходи, начисляван при 
формиране на единич. цени;ЦЗ-оценява получения средно аритметичен % 
печалба,начисляван при формиране на единич.цени;Ц4-оценява предложената 
надценка, начислявана при формиране на цената за материалите

РАЗДЕЛ II. г) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 2 - „Изграждане, поддържане и почистване на
обществени озеленени площи на с. Арбанаси” .
Обособена позиция №: 2
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2>з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Арбанаси
код NUTS:1 BG321________________________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: 195f7a47-5bf9-4b44-be04-e4c20b6d2763 4
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см. ; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 61дка
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 о 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 124 20.47 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата:_________ лл/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не М
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да I I Не М

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да [Ц He
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЦЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

УНП 195f7a47-5b»-4b44-be04-e4c20b6d2763 5
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II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 3 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Дичин".
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1

Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV i 
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV i 
Основен CPV код: 1

1 2
77310000

1 2
77300000

1 2
77313000

1 2
77314000

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с . Дичин
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 16дка
II.2.5) Критерии за възлагане

М  Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 88 94.70 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: пл/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не ЕЗ
Описание на подновяванията:

УНП; 195f7a47-5bf9-4b44-beO4-e4c20b6d2763 6
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да □  Не

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
| |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
И.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 4 - „Изграждане, поддържане и почистване на
обществени озеленени площи на с. Къпиново".
Обособена позиция №: 4 
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Къпиново
код NUTS:1 BG321

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране
на окосена трева; оборка; прекопаване на красти; метене на алеи до м.
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на
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камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см. ; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 16 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Е  Цена-Тежест: 21

Г~1 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 917 5.77 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата:_________ лл/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не ЕЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Г~1 He IE

II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Г~|Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ц  Не §3
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по
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| реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 5 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Никюп".
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPVкод: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPVкод: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с . Никюп
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см. ; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи ЗЗдка.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 °
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Е  Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 197 8 3.47 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а □  Н е ИЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
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(.с изключение на открити процедури;

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2 .10 ) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не К
II .2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не К

II .2.12) Информация относно електронни каталози
I | Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не ^

II.2 .14 ) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП,
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда,
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 6 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Ново село".
Обособена позиция №: 6
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Ново село
код NUTS:1 BG321_________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек.
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храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи бОдка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 го
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20

Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 3 0 3 6 . 5 3  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_____ _
или Предвиден минимален брой:   / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Г~1 He IX

II.2. и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не Ю
Описание на опциите:

И.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЦЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_______________________________

II.2.i) Наименование: 2
Обособена позиция № 7 - „Изграждане, поддържане и почистване на
обществени озеленени площи на с. Плаково".
Обособена позиция №: 7 
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 7 7 3 1 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 7 7 3 0 0 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 7 7 3 1 3 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 7 7 3 1 4 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Плаково
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 13,5 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане
13 Критериите по-долу

I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 о 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8506.37 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

И.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Q  Не ^
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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ИЛИ Предвиден Минимален оиои: I максимален ирои: -=■
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да □  Не ЕЗ

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не £3
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
[^Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не ЦЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 8 - „Изграждане, поддържане и почистване на
обществени озеленени площи на с. Присово".
Обособена позиция №: 8
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Присово
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 25дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 го 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Е  Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 6 6 8 9 . 7 3  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална  
стойност за гуглата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/ггтг
Крайна дата: лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не ЕЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да □  Не ^

II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  He KI
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не £3
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_______________________________

II.2.i) Наименование: 2
Обособена позиция № 9 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Пчелище''.
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1

Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV 
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV 
Основен CPV код: 1

1 2
77310000

1 2
77300000

1 2
77313000

1 2
77314000

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Пчелище
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 15.5 дка.
II.2.5) Критерии за възлагане
55 Критериите по-долу

I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23722.27 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не [
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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или предвиден минимален ирои: / максимален орои: z
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2 .10 ) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  HeKI
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не Н

II.2 .12) Информация относно електронни каталози
[ |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог

И .2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не Ю

II.2 .14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП,
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда,
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1__________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 10 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Хотница".
Обособена позиция №: 10
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Хотница
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 40 дка
II. 2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 93  6 2 . 7 3  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг__________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да П  Не К]
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да I I Не 53
II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ц  Не
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________  __

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 11 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Шереметя".
Обособена позиция №: 11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код:
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код:
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код:
Основен CPV код: 1

1 2
77310000

1 2
77300000

1 2
77313000

1 2
77314000

II.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Шереметя
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 15дка
II.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1220 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Б5 Цена - Тежест: 21

Г~] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 57 96. 60 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ____ _
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/ггтг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да П  Не |£3
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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Или предвиден минимален ирои: / максимален орои: -1

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не ^

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не ^

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Г~| Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не К

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП,
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда,
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1______________________________

II.2.i) Наименование: 2
Обособена позиция № 12 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Церова кория".
Обособена позиция №: 12
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Церова кория
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 21дка
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 о 
Д  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9788 .37 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: пл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Д  Не
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да I I Не БЗ

11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да Д Не ЕЗ
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Д  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Д  Не £3
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

УНП: 195f7a47-5bf9-4b44-be04-e4c20b6d2763 20



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 13 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Беляковец".
Обособена позиция №: 13 
2

II.2.2) Допълнителни C P V  кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Беляковец
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи 13 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 о 
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
§3 Цена - Тежест: 21

П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1512 6.83 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да [Ц Не ЦЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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или предвиден минимален орои: / максимален орои: *

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не ^

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не К

II.2.12) Информация относно електронни каталози
1 IОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не К

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП,
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда,
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1___________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 14 - „Изграждане, поддържане и почистване на
обществени озеленени площи на с. Русаля".
Обособена позиция №: 14
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Русаля
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 24 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 0 6 1 6 . 1 7  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  H e KI
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да I I Не К 1
II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 15 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Момин сбор".
Обособена позиция №: 15
2

II.2) Описание 1_____________________________________________________

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Момин сбор
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 13 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 927.07 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да [Ц Не ЕЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________

УНП: 195f7a47-5b»-4b44-beO4-e4c20b6d2763 24



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

или предвиден минимален ирои: / такеиМаЛен ирои: *
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Ц  Не ЕЗ

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
I IОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не Ю
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_________________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 16 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Балван".
Обособена позиция №: 16
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

И.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Балван
код NUTS:1 BG321 ______________________________________________________________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 45 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2 о 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
В  Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8305.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да ЦЦ Не £>3
II.2. и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не К]
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 17 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Ветринци".
Обособена позиция №: 17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код:
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код:
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код:
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код:

1 2
77310000

1 2
77300000

1 2
77313000

1 2
77314000

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Ветринци
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 18 дка.
II.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1220 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не ЕЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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или предвиден минимален орои: / максимален орои:
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да ЦЦ Не ^

И.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  He KI
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
| |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог__________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не ИЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
И.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 18 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Емен''.
Обособена позиция №: 18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1

Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV 
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV 
Основен CPV код: 1

1 2
77310000

1 2
77300000

1 2
77313000

1 2
77314000

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с . Емен
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 13 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

В  Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4421.7 7 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да □  He Е5
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не Ю
Описание на опциите:

II. 2.12) Информация относно електронни каталози
| |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не Ю
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_______________________________

II.2.i) Наименование: 2
Обособена позиция № 19 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Буковец".
Обособена позиция №: 19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1

Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код: 
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код: 
Основен CPV код: 1 
Допълнителен CPV код:

1 2
77310000

1 2
77300000

1 2
77313000

1 2
77314000

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Буковец 

код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 7,4 дка.
II.2.5) Критерии за възлагане
£3 Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
]  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

И  Цена - Тежест: 21
I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 

документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 627.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не ЕЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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или предвиден минимален орои: / максимален орои: z
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не Ю

II.2. и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не Ю
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не К 1
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_________________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 20 - „Изграждане, поддържане и почистване на
обществени озеленени площи на с. Велчево".
Обособена позиция №: 20
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Велчево
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 6,88 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
13 Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 0 2 9 9 . 4 3  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не ЕЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които гце бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да I I Не 53
II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЦЗ
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
□Оф ертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не £3
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 21 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Миндя".
Обособена позиция №: 21
2

II. 2) Описание 1_____________________________________________________

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Миндя
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи -16 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Е  Цена - Тежест: 21

П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 933.37 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не К|
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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"или предБщщн минимален орои: / максимален орои: *
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да Д  Не ^

II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
ПОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О  Не ЦЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 22 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Водолей".
Обособена позиция №: 22
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Водолей
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 16 дка.
11.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2о 
Г~] Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Цена - Тежест: 21
Q  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 5 2 0 2 . 7 7  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг__________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да О  Не 13
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да П  Не ЕЗ

11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да П  Не
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
[ ]  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Щ| Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_______________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 23 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Малки чифлик” .
Обособена позиция №: 23

II. 2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPVкод: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPVкод: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPVкод: 1 77314000
Допълнителен CPV к од :1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Малки чифлик
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 22 дка.
II.2.5) Критерии за възлагане

Е  Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Теж ест:1 20 
Е  Цена - Тежест: 21

Q  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 88 4 2 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не ЦЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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или предвиден минимален орои: / максимален орои: -1
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да Д  Не £3
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да □  Не |Е1
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
□О ф ертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не БЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_________________________________________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 24 - „Изграждане, поддържане и почистване на
обществени озеленени площи на с. Пушево".
Обособена позиция №: 24
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Пушево
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;

УНП 195f7a47-5b»-4b44-be04-e4c20b6d2763 37



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 9,38 дка
11.2.5) Критерии за възлагане
£3 Критериите по-долу

I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1220 
Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
М  Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 414  2 . 8 7  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ц  Не £3
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да □  Не ЕЗ

11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да П  Не К|
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не КЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.б от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1_____________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 25 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Шемшево".
Обособена позиция №: 25

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2____ ____
Основен CPVкод: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2____ ____
Основен CPVкод: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2____ ____
Основен CPVкод: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Шемшево
код NUTS:1 BG321___________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло; 
прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи - 23,2 дка
II.2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1220 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Е  Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 757.63 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)______________________

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг_____________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не £3
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:__________
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шгп предвиденшпттгалеп орои: / отаксимален орои: -
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да □  Не ^
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не ^

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Ц  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не К

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП,
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда,
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1__________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 26 - „Изграждане, поддържане и почистване на 
обществени озеленени площи на с. Леденик"
Обособена позиция №: 2 6
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 77310000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77300000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77313000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1 77314000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
с. Леденик
код NUTS:1 BG321__________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Почистване от сняг; тесане; прекопаване на растения в площи; събиране 
на окосена трева; оборка; прекопаване на храсти; метене на алеи до м. 
август; метене на алеи след месец август; товарене на отпадъци на 
камион; стъргане на лед; изсичане на саморасли храсти с d 4 см.; 
почистване на издънки; прекопаване с мотика; резитба на прерасли дек. 
храсти; кастрене на клони; засаждане на храсти; изкоп дупки; засаждане 
на дървета; затревяване; разкопаване на почва; подравняване с гребло;
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прекопаване с мотика; засяване; претъпкване; поливане; засаждане на 
цветя едногодишни; засаждане на цветя многогодишни; косене на тревни 
площи с ръчна коса; резитба на жив плет; събиране на шума с 
широколистна растителност; събиране на шума с иглолистна растителност; 
косене на тревни площи. Приблизителен обем на зелени площи -  4 2 . 5  дка
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
I I Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
I I Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
53 Цена - Тежест: 21

П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка____________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15  9 9 8 . 2 0  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:________ дд/мм/гггг
Крайна дата:_________ лл/мм/гггг___________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ЦЦ Не 53
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален брой:________ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_____________________________________________ Да Д  Не 53
II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да О  Не 53
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
I |Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог______________________________________________________________

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не 53
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
На основание чл.21, ал.6 от ЗОП във връзка с чл.7 от ППЗОП, 
възложителят възлага изпълнението на обособената позиция по реда, 
предвиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по 
реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
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РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III. i) Условия за участие____________________________________________________

111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Изпълнителят трябва да притежава регистрационен документ за извършване 
на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно 
чл.35, ал.З от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, а 
чуждестранно лице -аналогичен документ, съгласно законодателството на 
държавата членка, в която е установен.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването за наличието на 
регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл.35, ал.З от ЗУО по реда 
на глава пета, раздел II от ЗУО се удостоверява само с посочване на 
отговор „да" в еЕЕДОП, част IV, раздел А, в част „За поръчки за 
услуги: необходимо е специално разрешение", който се подава от всеки от 
участниците, членовете на обединения, подизпълнителите. При сключване 
на договора за изпълнение на обществената поръчка участникът, определен 
за изпълнител, трябва да притежава и да представи копие на валиден 
регистрационен документ, за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл.35, ал.З от ЗУО по реда 
на глава пета, раздел II от ЗУО; за чуждестранни лица -еквив. документ, 
изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от 
компетентен орган от държавата, в която е установен. Доказателствата се 
представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в 
хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и б ЗОП. При участие на 
обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се 
доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва услугата 
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. В случай, 
че изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, изискването 
за регистрация се отнася за участниците в обединението, които ще 
изпълняват дейности по събиране и транспортиране на отпадъци /съобразно 
разпределението, предвидено в Договора за обединение/. Участниците 
посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. 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.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, 
предмет на поръчката, както следва: а) относно задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки:НАП: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; 
Интернет адрес: www.nap.bg, б) относно задълженията, свързани със 
закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и соци. 
политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, 
ул. Триадица № 2, Телефон: 02 8119 443. Относно задълженията, опазване 
на околната среда:МОСВ: телефон: 02/ 940 6331.
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
□  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово 
състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Не се изисква
111.1.3) Технически и професионални възможности

I I Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка_______________
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Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Изисква се участник в процедурата за последните 3 ( три) години от 
датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност с предмет и 
обем, идентичен или сходен с този на поръчката. Участникът трябва да 
предостави изискуемата информация в Част IV, Раздел В, в част „За 
поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид": за услугите с 
предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване 
на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата. При подаване на 
офертата, съответствието с изискването се декларира само в еЕЕДОП. 
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, 
или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 
ЗОП, а именно: Списък на услугите, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга по смисъла 
на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП. Възложителят няма да изисква документи, 
които вече са му били предоставени от участника или са му служебно 
известни. Указания за попълване на еЕЕДОП: от представената от
участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и професионални 
способности", в поле „За поръчки за услуги: извършени услуги от 
конкретния вид"от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с 
изисканото минимално ниво, а именно участника трябва да представи 
минимум информация в поле „Описание" на услугите - (посочване на 
конкретни дейности, били предмет на изпълнение и които са включени 
в обхвата на поръчката, както и дка на обекта/обектите на които е 
извършвано дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на 
поръчката; в поле „Сума" - стойност на изпълнена/и дейности в лева 
без ДДС; в полета: „Начална дата" и „Крайна дата" - периода на 
изпълнение на услугите; в поле „Получатели" - пълно наименование на 
получателите.2. Изисква се участника да разполага с персонал и с 
ръководен състав с определена професионална компетентност за 
изпълнение на поръчката. Участникът трябва да предостави информация в 
Част IV, Раздел В, част „Образователна и професионална квалификация" 
от еЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с минимално 
поставените изисквания. При подаване на офертата, съответствието с 
изискването се декларира само в еЕЕДОП. Доказателствата се представят 
от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на 
процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, а именно: списък на
персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния 
състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 
професионалната компетентност на лицата. Възложителят няма да изисква 
документи, които вече са му били предоставени от участника или са му 
служебно известни. 3. Участникът следва да предостави изискуемата 
информация в Част IV, Раздел В от еЕЕДОП: за инструментите,
съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за 
изпълнение на поръчката така, че да се удостовери съответствие с 
минимално поставените изисквания. Доказателства за обстоятелствата- 
декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката - се представят 
от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на 
процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
По т .1.Участникът трябва да е изпълнил успешно дейност с предмет и 
обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните Зг. от 
датата на подаване на офертата.Под услуга с предмет и обем, идентичен 
или сходен с този на поръчката се приема:изпълнение на дейности по 
изграждане и/или поддържане и/или почистване на зелени площи или
аналогични такива), като участ-ът трябва да е изпълнил една или повече
от дейностите, посочени по- горе на обект/или обекти, чиято обща площ
общо за всички дейности взети заедно да е най- малко 1000 
дка.Изискването може да се докаже с една или повече изпълнени дейности
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и спрямо един и/или повече обекти.По т .2Участникът трябва да разполага 
със минимум персонал и с ръководен състав с проф. компетентност за 
изпълнение на поръчката или еквивалентна (екв.)/ на както следва:мин. 
едно ръководно лице - ландшафтен архитект или екв. професионална 
компетентност;петима шофьора; минимум 20 лица с професионална 
квалификация „Озеленител", специалност „Парково строителство и 
озеленяване” или екв. проф. компетентност; минимум две лица "Техник- 
озеленител" /с придобита квалификация по професия "Техник-озеленител" 
или екв. проф. компетентност; минимум пет лица, които имат 
правоспособност за работа със земеделска и горска техника - категория 
Тпс-преносима и стационарна техника или екв.Забележка:Едно физическо 
лице може да изпълнява функциите само на едно лице от горепосочените!По 
т .3.Участникът трябва да разполага с минимално необходим брой и видове 
механизация/машини/,или екв. на:моторна косачка прътова-10бр.;моторна 
кастрачка/телескопична /-2 бр.;моторна косачка колесна- 
2бр.;автоматизирана косачна машина-1бр.;високо проходим бордови 
автомобил-1бр.; водоноска-2бр.Участ-ът посочва информация в 
Част1У,Раздел В,„Технически и професионални
способности",поле„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване", 
от еЕЕДОП.При подаване на оферта участ-те за удостоверяване на 
обстоятелствата по т. 2 попълват само еЕЕДОП в Част IV,Раздел 
В,„Технически и професионални способности",поле „Инструменти,съоръжения 
или техническо оборудване",от еЕЕДОП.Съгласно чл.67,ал.6 от ЗОП-Преди 
подписване на д-р участникът,избран за изпълнител представя актуални 
документи, съгласно чл. 64,ал.1,т.9 от ЗОП, доказващи съответствието с 
критерия за подбор. Възложителят няма да изисква документи, които вече 
са му били предоставени от участника или са му служебно 
известни.Относно критериите за подбор по т.1 и т.2 и т.З: Относно 
критериите за подбор по т.1 и т.2: 1.Участ-те могат за конкретната 
поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
техническите способности и професионалната компетентност.2.По отношение 
на критериите, свързани с проф. компетентност, участ-те могат да се 
позоват на капацитета на трети лица (ТЛ)само ако лицата, с чието 
образование, квалиф. или опит се доказва изпъл-е на изискванията на 
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за 
която е необходим този капацитет.3.Когато участ-ът се позовава на 
капацитета на ТЛ,той трябва да може да докаже, че ще разполага с
техните ресурси, като представи преди скл. на д-р документи за поетите
от ТЛ задължения.4.ТЛ 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 
негоТЛ, ако то не отговаря на тези условията.Когато участник в 
процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже 
изпълнението на критериите за подбор с капацитета на ТЛ при спазване на
условията по т.2-4 по-горе.Участниците посочват в офертата
подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат, ако 
възнамеряват да използват такива.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 осн-я за отстр.
III. 1.5) Информация относно запазени поръчки 2

Г~1 Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

П  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места____________________________________________________________________

III.2) Условия във връзка с поръчката 2_________________________________________

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
[~~1 Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:_____________
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111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Стойността на извършената работа ще се отчита ежемесечно с двустранно 
подписан протокол по доказани действителни количества и по предложените 
единични цени на видовете работи и при показатели за ценообразуване, 
посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва 
възложените работи по обекти, вид и количества, уточнени от служител на 
отдел „Околна среда" - представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по единични 
цени, съгласно представената оферта. Дейностите ще се извършват по 
предварително зададен седмичен график от служител на отдел „Околна 
среда" - представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число и при заявена в 
отдел „Околна среда" необходимост от дирекция: „Социални дейности и 
здравеопазване" и дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" за 
изпълнение на дейности по зелени площи.
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

Г~|Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. l) Описание_____________________________________________________________

IV. 1.1) Вид процедура
^О ткрита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□Ограничена процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
I IСъстезателна процедура с договаряне 

I [Ускорена процедура 
Обосновка:

□Състезателен диалог 
□  Партньорство за иновации 

|Публично състезание______________________________________________________________

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки

□ Т а зи  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□  Рамково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а зи  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

ПДинамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи________

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога

Г~| Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти_______________________________________________________

IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
□  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори__________________________________________________

IV.1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:__________________________________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не К 1 
(GPA)__________________________________________________________________________

IV.2) Административна информация
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IV. 2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)_______________________________________________________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14.11.2018 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

лл/мм/гггг____________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 1
|~~| Английски 
ЕЗ Български 
□Гръц ки 
□Д атски 
□  Естонски

П  Ирландски 
П  Испански 
□  Италиански 
□Латвийски 
ПЛитовски

□  Румънски 
□Словаш ки

П  Малтийски
□  Немски
□  Нидерландски □Словенски
□  Полски □Унгарски
□  Португалски ПФински

□Ф ренски 
□Хърватски 
□Ч еш ки 
□  Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна д о:________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: ю  (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Местно време: 14:00
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.11.2018 дд/мм/гггг

Място: Сградата на Община Велико Търново, заседателна зала, ет.3.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
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.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ____________________
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да □  Не ^
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване
□  Ще се използва електронно фактуриране
П Ш е се приема електронно заплащане__________________________________________________

VI.3) Допълнителна информация: 2
Обособени позиции от №2-26 включ., на основание чл.21, ал.б от ЗОП, ще 
бъдат възложени по реда валиден за индивидуалната им стойност. 
Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на ОП № 2-26 е 4 500 
000 лева без ДДС.В процедурата могат да подават оферти всички български 
или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да 
изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството 
на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може 
да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 
съгласно законодателството на държавата, в която е
установен.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са 
налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП,възникнали 
преди или по време на процедурата,като възложителят няма да прилага 
възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.Освен на основанията по чл.
54,ал.1 от ЗОП и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП възложителят отстранява от 
процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за 
подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 
обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените
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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 на 30П;3. 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;4. 
участници, които са свързани лица.5/Участници за които са налице пречки 
за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закон за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици; в други случаи, посочени в документацията за 
участие. Няма право да участва или да представлява физическо или 
юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата 
по чл. 69 от ЗПКОНПИ. При подаване на офертата за участие участникът 
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП(съгласно изискванията 
на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай, че 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 еЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, 
ал.1 от ЗОП;2.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 (чл.59,ал.6 от ЗОП). Гаранцията за 
изпълнение е в размер на 4,5% от прогнозната стойност на позицията без 
ДДС, съгласно офертата и се предоставя в една от следните форми:1. 
парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията 
за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 
Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 
Изпълнителя.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение. 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.
VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmindcpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:
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Електронна поща:

Телефон:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 
изтичане на срока по чл. 100, ал.З от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: o8.io.20i8 дд/мм/гггг________________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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