АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: ОБ - ,. . . А .

. . . . / . . V . f e . ^ . , 2 0 2 0 г.

Възложител: Община Велико Търново
Поделение (когато е приложимо): [
]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" №2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Зорница Кънчева - Миладинова, Надя
Петрова, Милена Курдова
Телефон: 062 619 503; 062 619 228; 062 619 229
E-mail: mop_vt@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: „Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и
строителни отпадъци в землището на село Леденик, община Велико Търново "
Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на
следните дейности:
- Дейности с верижен булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с
номинална мощност до 120 kw;
- Дейности с верижен булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с
номинална мощност над 200 kw;
- Дейности с трошачка за претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност
над 200 kw,
като всяка една от тях ще се изпълнява след писмена заявка от представител на
Възложителя. При изпълнението на обществената поръка ще се съблюдава действащото
в страната законодателство, всички действащи правилници, нормативи и стандарти в
областта на опазване на околната среда и управление на отпадъци, в това число
противопожарни и строително-технически норми.
Срок за изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
влизане в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора в
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размер на 70 000,00 (седемдесет хиляди лева и 00 ст.) лева без ДДС, в зависимост от
това кое от двете събития настъпи по-рано.
Място на извършване: община Велико Търново
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо)'. [] Да [X] Не
Номер на обособената позиция:
Наименование:
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените

позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от основанията по чл.
54, ал. 1, т. 1 - 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се
прилага и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически
лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника.
Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП с
декларация по образец на Възложителя.
Към офертата си участникът подава:
- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 от ЗОП - (Образец №5) и
- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 6 от ЗОП - (Образец №6).
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП (Образец №5)
се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
3 - 6 ЗОП (Образец №6) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 от ЗОП и преди
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56
ЗОП, тези мерки се описват в съответната декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.
2. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица по смисъла
на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). При подаване на офертата си участникът
представя Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП (Образец
№10).
3. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото е налице обстоятелството
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са
налице изключенията по чл. 4 от закона. При подаване на офертата участникът
представя Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
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отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец №9)
В случаите по чд. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в декларацията.
4. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице обстоятелствата
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ):
„Чл. 69.(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение
на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е
заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани
с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо
лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител
или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност".
Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ са изброени в
чл. 6, ал. 1 от същия закон. Ограничението, предвидено в чл. 69 от ЗПКОНПИ се отнася
и за лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ. При подаване на офертата участникът
представя Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (Образец №11).
5. Възложителят отстранява участник, който не отговаря на поставените критерии за
подбор.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [
]
Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

годност

Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и
финансовото състояние на участниците.
Технически и професионални способности:
Участниците следва да представят информация за техническите и професионалните си
способности, с която да докажат че отговарят на изискванията на Възложителя, а
именно:
Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване,
необходимо за изпълнение на поръчката:
- един брой верижен булдозер за разриване на земни маси с номинална мощност до 120
kw
- един брой верижен булдозер за разриване на земни маси с номинална мощност над 200
kw;
- един брой трошачка за претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност
над 200 kw.
Документ за доказване на съответствието с поставения критерии за подбор:
Към офертата участниците подават Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за
съответствие с критериите за подбор (Образец №12) - попълва се Част - Декларация за
техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката (чл. 64,
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ал. 1,т. 9 от ЗОП).
Забележка:
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.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, те 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.
Ако участникът възнамерява да използва подизпълнители, те трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица също се представят декларациите за липса на основанията за отстраняване и
съответствие с критериите за подбор, съобразно изискванията на документацията за
обществена поръчка.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Методика за оценка.
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените цени на
дейностите в ценовото предложение на участника по образец.
ЦП - Ценови показател - Показател за предлаганите от участника цени в лева без
ДДС. С максимален брой точки - 100 т. се оценява офертата, която предлага най-ниско
възнаграждение за изпълнение на услугата, съобразно предложените цени на
залегналите в образец №4 дейности. Най-изгодно за възложителя е предложението,
което има за своя последица най-малък бюджетен разход. Предложенията се оценяват по
следната формула, като най-доброто предложение получава 100 т.:
Показателят включва три подпоказателя, отразяващи цените за отделните видове
дейности съгласно образец №4.
Ценовият показател се определя по формулата: ЦП = Ц1 + Ц2 + ЦЗ, където:
По Ц1 се оценява предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен
булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност до
120 kw и е с максимална оценка 60 т., които ще получи участникът, предложил най4

ниска цена. Изчислява се по формулата:
Ц1 = Ulrnin х 60.
Ц1п
като Ц 1 т щ е предложената най-ниска цена в лева без ДДС
верижен булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни
мощност до 120 kw, а Ц1п е предложената цена в лева без ДДС
верижен булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни
мощност до 120 kw от n-тия участник.

за машиносмяна за
маси с номинална
за машиносмяна за
маси с номинална

По Ц2 се оценява предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен
булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност над
200 kw и е с максимална оценка 20 т., които ще получи участникът, предложил найниска цена. Изчислява се по формулата:
Ц2 = U2min х 20,
Ц2п
като Ц2гшп е предложената най-ниска цена в лева
верижен булдозер за разриване на строителни отпадъци
мощност над 200 kw, а Ц2п е предложената цена в лева
верижен булдозер за разриване на строителни отпадъци
мощност над 200 kw от n-тия участник.

без ДДС
и земни
без ДДС
и земни

за машиносмяна за
маси с номинална
за машиносмяна за
маси с номинална

По ЦЗ се оценява предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за трошачка
за претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност над 200 kw и е с
максимална оценка 20 т., които ще получи участникът, предложил най-ниска цена.
Изчислява се по формулата:
ЦЗ = U3min х 20,
ЦЗп
като ЦЗгшп е предложената най-ниска цена в лева без ДДС за машиносмяна за
трошачка за претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност над 200 kw, а
ЦЗп е предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за трошачка за претрошаване
на строителни отпадъци с номинална мощност над 200 kw от n-тия участник.
Забележка:
Предложените цени трябва да бъдат в лева без ДДС и да са с точност до втория
знак след десетичната запетая. Оферти с цени, предложени в друга валута се
отстраняват.
Предложените цени следва да са различни от нула. При неизпълнение на това
изискване съответният участник ще бъде отстранен от участие и ценовото му
предложение няма да бъде допуснато до разглеждане и оценяване.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема
записът с думи.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.01.2020 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
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Дата: (дд/мм/гггг) 25.07.2020 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 28.01.2020 г.

Час: (чч:мм) 10:00

Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Велико
Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" №2, заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или
техни упълномощени представители.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Друга информация (когато е приложимо):
В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188,
ал. 2 от ЗОП срокът ще бъде удължен с най-малко три дни. За наличие на последното
обстоятелство ще бъде публикувана информация в Профила на купувача:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/765.
Оферта следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в
офертата - по примерен образец №1;
2. Представяне на участника, съгласно Образец №2;
3. За участници обединения - копие от документ за създаване на обединението, съгласно
раздел I, т. 3 от документацията;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3;
5. Ценово предложение, съгласно Образец №4;
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.
1, 2 и 7 от ЗОП) - по Образец №5;
7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3
- 6 от ЗОП) - по Образец №6;
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо - Образец
№7;
9. Декларация за съгласие за участие като трето лице, ако е приложимо - Образец №8;
10. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец №9;
11. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП Образец №10;
12. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество - Образец №11;
13. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор Образец №12;
14. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се
позовава на такива.
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Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на
поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
- Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700
Интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
- Министерство на околната среда и водите
Интернет адрес: www5.moew.government.bg
Адрес: гр. София 1000
Бул. „Мария Луиза" 22
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
- Министерство на труда и социалната политика
Интернет адрес: www.mlsp.government.bg
Адрес: гр. София 1051, ул. Триадица № 2
Телефон: 02 8119 443
- Агенция по заетостта:
Интернет адрес: www.az.government.bg
Адрес: София 1000, бул. „Дондуков" № 3
Телефон: 02 980 87 19
Факс: 02 986 78 02
- ИА „Главна инспекция по труда";
Интернет адрес: www.gli.government.bg
Адрес: София 1000, бул. „Дондуков" № 3
Телефон за консултации: 0700 17 670

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 16.01.2020 г.
За Възложител:
Трите имена: (Подпис и печат) Снежана
Данева - Ива
(Съгласно Заповед №РД 22 - 67/13.01.2020 г. на Кмета на Общин
Длъжност: Заместник-кмет „Финанси" в Община Велико Търнов<

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679.
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