ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧАСТ I. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА
1.1. С тези правила се определят условията за провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка за „Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен
от „Софийска вода” АД, в кв. Нови Искър , на отпадни инфилтратни води,
генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при аварийна заявка от
оператора на депото” при условията и по реда на глава VIII a от Закона за
обществените поръчки.
Срок на изпълнение – 24 месеца или до достигане на обща стойност 66000 лева,
без ДДС, което настъпи по-напред.
Прогнозна стойност – 66 000.00 лева без ДДС.
1.2. Основание: Настоящата процедура се провежда на основание чл. 14, ал. 4, т.
2 от ЗОП.
1.3. Вид на процедурата: Публична покана
1.4. Обем на обществената поръчка. Количествата са ориентировъчни, на база
Общото количество е съгласно изразходвани средства за предходна година по заявка
на Възложителя за периода април 2013 – април 2014, като следва да бъде сключен
договор за 24 месеца, но не повече от количеството, чиято обща стойност е 66 000
лева, без ДДС. Тази услуга се заявява от Възложителя като аварийно действие, с цел
запазване на нивото ретензионен басейн 1 с инфилтрат на Регионалното депо в
рамките на безопасното при обилни валежи. Стартирането на изпълнението на услугата
ще се извърши най-късно до 1-2 календарни дни след датата на получаване заявката за
нея на адреса на електронната поща на Изпълнителя. Предвид аварийността на
услугата, Изпълнителят трябва да осигури максимално възможното срочно изпомпване
и извозване на заявената партида, след стартирането на изпълнението.
1.5. Място на изпълнение:
площадката на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман”, местност „Гоняреви
падини”(Регионално депо Костинброд), землището на с. Богьовци, община Костинброд,
на около 16 км след гр. Костинброд, по Ломско шосе II-81.
1.6. Начин на плащане на доставките: по банковата сметка на изпълнителя след
представяне на фактура и приложени към нея приемо-предавателни протоколи за
извършената услуга.
1.7. Всички разходи за подготовка и участие са за сметка на участника.
РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице или
обединение от лица, което отговаря на предварително обявените условия и притежава
технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено
изпълнение на поръчката.
2.2. Не могат да подават оферта участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са
свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация или които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2.3. В случай, че офертата е подадена от обединение, всеки участник в обединението
трябва да отговаря самостоятелно на изискванията по т. 2.2.
2.3.1. Едно от лицата, участници в обединението, следва да бъде упълномощено да
представлява обединението.
2.3.2. Отношенията с обединението по повод сключване на договора,
кореспонденцията, разплащането и всичко останало се осъществява между
възложителя и представляващото обединението лице.
2.3.3. Всички участници в обединението са поотделно и солидарно отговорни за
посочените в офертата условия и изпълнението на договора за възлагане на обществена
поръчка.
2.3.4. При представянето на офертата от обединение се представя задължително и
договорът за учредяване и нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на
представителя.
РАЗДЕЛ 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА
3.1.. Предлаганата услуга трябва да съответства на изискванията, посочени в
настоящата документация и приложената към нея Техническа спецификация.
VІІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА
6.1. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не
се допускат.
6.2. Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител.
6.3. Подаването на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания
и условия, поставени от Възложителя в Документацията за участие, при спазване на
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и останалите нормативни актове, свързани с
провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка и изпълнението на
предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от
участника може да доведе до отстраняването му.
6.4. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в Поканата за
обществената поръчка и Документацията за участие.
6.5. Участниците са длъжни в хода на процедурата да уведомяват Възложителя за
всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства - в 7 дневен срок от
настъпването им.
6.6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на оферта са за сметка на
участника.
6.7. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от крайния срок за
подаване на оферти, посочен в публичната покана. В срока на валидност на офертите,
участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят
може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до
момента на сключване на договора за обществена поръчка.
6.8. До изтичане на срока за подаване на оферти, посочен в публичната покана, всеки
участник в процедурата може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

6.9. Офертата, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата,
трябва да бъдат на български език или да са придружени от превод на български език.

Участниците следва да представят в офертата си в добре запечатан плик следните
документи:
1. Приложение № 2 „Административни сведения за участника” с посочено в същото
ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - подписано и подпечатано
от участника;
2. Приложение № 3 – попълнено заявление за участие в процедурата по реда на глава
VІІІ а от ЗОП с попълнена валидност на офертата – подписано и подпечатано от
участника;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение №
4 - попълва се, подписва се и се подпечатва от представляващия участника
4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение №
4 - попълва се, подписва се и се подпечатва от представляващия участника
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т.
3, т. 4 от ЗОП – Приложение № 5 - попълва се от участника.
6. Попълнено ценово предложение – Приложение № 6
7. Подписан проект на договор (на всяка страница) – Приложение № 7
8. Декларация – Приложение № 8 за използване на подизпълнители по чл.56, ал.1т.8
от ЗОП
9. Попълнен списък на договори за услуги (Приложение № 9), сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, придружен от
препоръки/референции за добро изпълнение. Списъкът следва да включва
договорите, чието изпълнение е приключило в заложения период, подробно
описание на обхвата и обема на дейностите, стойност (изплатеното
възнаграждение), начална и крайна дата на изпълнението, получателите
(възложителите).
10. Списък-декларация на транспортните средства за изпълнение на поръчката, в който
е указан и обема на транспортното средство - оригинал, подписан от участника,
придружен от документи , удостоверяващи собствеността на транспортните
средства и/или начина на ползването им от съответния участник- договори за наем,
лизинг или други документи, указващи правото му да ги ползва - заверени от
участника копия.
11. Копие от договорния документ или други доказателства за валиден към датата на
подаване на офертата и до месец май на 2016 година сключен договор със
„Софийска вода” или друга пречиствателна станция в Столична община или област
София за заустване на отпадъчни води.
12. Копие от издаден регистрационен документ по реда на чл. 35 от ЗУО за
транспортиране на отпадък с код 19 07 03 - Инфилтрат от депа за отпадъци,
различен от упоменатия в 19 07 02 (утайки от пречиствателното съоръжение за
инфилтратни води) и с код 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на
промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 (утайка от
съоръжение за измиване гумите на колите)
7. Изисквания относно цените.
7.1. Цената на УСЛУГАТА се формира на база единична стойност в лева за тон
инфилтрат, което участникът предлага да извършва през периода на изпълнение на
договора си, описано в техническото му и ценово предложение за изпълнение на

поръчката, попълнено в съответствие с настоящата документация. Количеството в тона
ще се измерва на електронната автомобилна везна на площадката на Възложителя,
преди транспортиране на инфилтратните води.
7.2. Цената на услугата трябва да включва всички разходи по извършването на
услугата, в това число но не изчерпателно разходи за труд, режийни, разходи за
поддръжка на специализираните транспортни средства.
7.3. Предлаганата единична цена е твърда и не подлежи на преразглеждане. Участникът
е единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на
предлаганите цени.
8. Предаване и получаване на офертите
8.1. Предложения се приемат до 17:00 часа на 10.04.2015 г. в запечатани непрозрачни
пликове на адрес: град София, бул. „България“ № 69, Инфинити тауър, етаж 2, офис на
Кордеел България ЕАД.
8.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което
на приносителя се издава документ.
8.3. Възложителят не приема и връща незабавно на участниците оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан
плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходната точка.
8.4. Участникът поема всички рискове по предаването, включително форс- мажор.
8.5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
9.
Надписване на плика с офертата
Офертата се поставя в плика с офертата, който следва да е запечатан, непрозрачен и
надписан по следния начин:
Наименование на Участника: …………….
Адрес за кореспонденция: ………………..
Телефон, Факс, електр.адрес: …………….
Наименование на обществената поръчка: ………………………….
……………………………………………………………………………..
До
«Костинброд Еко»
Гр. Костинброд,
За Регионално депо Костинброд

РАЗДЕЛ 7. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И УЧАСТНИЦИТЕ
10.1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, подали оферта
за изпълнение на поръчката, са в писмен вид.
10.2. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка
или по факс или по e-mail с потвърждение за получаването му.

РАЗДЕЛ 8. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
11.1. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от комисия за
провеждане на процедурата, назначена от възложителя, която следва да отвори
офертите по реда на тяхното постъпване и да провери дали са представени всички
изисквани документи и доколко офертите съответстват с други изисквания на
възложителя.
11.2. Офертите, отговарящи на изискванията на възложителя се оценяват по критерий
„Най- ниска предложена цена”.
11.3. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е
подадена само една оферта.
11.4. Комисията отваря офертите по реда на постъпването им в деня, мястото и часа,
определени в публичната покана по реда на постъпването им.
11.5. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да
изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в
офертата. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и
ценовото предложение на участниците.
11.6. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
а) който не е представил някой от необходимите документи, съгласно настоящите
указания;
б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;
в) който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия от възложителя.
11.7. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предварително обявените условия.
11.8. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в
протокола заедно с писмените мотиви към него. Комисията приключва своята работа с
предаване на протокола на Възложителя.
11.9. Възложителят утвърждава представения му от Комисията протокол и сключва
договор с предложения от Комисията участник.
РАЗДЕЛ 9. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
12.1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
определен за изпълнител , съответстващ на проекта за договор съгласно Приложения №
7 , в който се включват задължително всички предложения от офертата на участника,
въз основа на които е определен за изпълнител.
12.2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка по съответната
обособена позиция с участника, предложен за изпълнител в резултат на проведената
процедура. Лицата, определени за изпълнители, трябва да отговарят на изискванията на
чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП към момента на сключване на договора за възлагане на
обществена поръчка.
12.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от съответните компетентни
органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

29. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор, възложителят
може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран
участник и да сключи договор с него.
ЧАСТ ІІІ ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
13.1. Оценката на офертите на допуснатите до участие в процедурата ще се извърши по
основен критерий „Най- ниска цена” .
В случай, че постъпят две или повече еднакви като стойност ценови предложения,
класирането ще се извърши след публичен жребий, по реда на чл.71, ал.5 от ЗОП, който
се тегли в присъствието на членовете на комисията, назначена от Възложителя и
участниците. Възложителят обявява датата, часа и мястото на провеждане на жребия,
като уведомява всички участници в процедурата

ЧАСТ IV.
ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ ОТ ДОКУМЕНТИ.

