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„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” 
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УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА 
ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „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” 
 

I. Пълно описание на предмета на поръчката:  
Дейностите, предмет на изпълнението, включват следните задачи: 
Задача 1.:Осигуряване на автоцистерни, съоръжени с оборудване за 

изпомпване на промишлени води от басейни на площадката на Регионалното депо и 
снабдени с Джи Пи Ес системи,.изпомпване и транспортиране до колектор, одобрен 
и разрешен от Софийска вода, в кв. Нови Искър или посочен от избрания 
изпълнител колектор, съгласно сключения от него договор за пречистване. 

Задача 2:  Осигуряване на предварително  сключен договор с пречиствателната 
станция на „Софийска вода” или друга пречиствателна станция, с цел да гарантира 
приемането и пречистването на инфилтратните води 

Цената включва цялостната услуга – изпомване, извозване, заустване в 
колектор, посочен от Софийска вода и пречистване на изпомпеното количество 
инфилтрат и да се оферира в лева/тон инфилтрат, без ДДС.  
 
Общото количество инфилтрат за изпомпване и извозване е съгласно изразходвани 
средства за предходни години по заявка на Възложителя и се възлага за периода 
октомври 2015 – октомври  2017, като следва да бъде сключен договор за максимум 
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 на ретензионните басейни на площадката /РБ1 и/или РБ2/  с 
инфилтрат на Регионалното депо в рамките на безопасното при обилни валежи. 
Стартирането на изпълнението на услугата следва да  се извърши най-късно до 3 
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. 

 
II. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 66 000 

(шестдесет и шест хиляди) лева без вкл. ДДС. 
Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност няма да бъдат разглеждани 

и оценявани от Възложителя. 
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III. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:  
1. Техническа спецификация. Изисквания към изпълнението: 
1. 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. 
 Ретензионните басейни са достъпни чрез експлоатационните пътища на 
площадката, с асфалтова настилка или настилка от трошен камък, с две платна, всяко с 
ширина 3.75 метра, в хълмист терен. Мястото за маневриране около ретензионните 
басейни е ограничено.  

 
2. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:  

2.1 Отчетността на количествата в тона ще се извършва чрез претегляне  на 
наличната на площадката на Регионално депо Костинброд електронна везна  
пълно/празно на всички цистерни, ползвани за изпълнение на услугата. 

2.2  Цената да се оферира в лева/тон претеглен инфилтрат. 
2.3 На база на издадените кантарни бележки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя 

протокол с количествата и съответстващата му фактура. 
2.4  Участниците трябва да разполагат или да докажат, че ще имат на 

разположение необходимите технически ресурси и опит, които да осигурят 
точното, качествено и своевременно изпълнение на поръчката, както следва:  
2.4.1 Участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор с предмет 

сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три 
години, считано до датата на подаване на офертата.   Под сходен 
предмет следва да се разбира:  договор за изпомпване, 
транспортиране и заустване в пречиствателна станция на замърсени 
промишлени води. Участникът доказва своя опит с прилагането на 
заверени копия на референции/препоръки за добро изпълнение към 
договорите, описани в справката–декларация № 10. 

2.4.2 Кандидатът да разполага със собствен специализиран транспорт за 
извозване на производствените отпадни води – да притежава като 
собственост минимум 2/броя/ транспортни средства – цистерни и да 
разполага чрез договори за наем или др. с поне още 3 /три/ броя 
транспортни средства. Транспортните средства, с които ще се 
изпълнява поръчката, да са снабдени с Джи Пи Ес или аналогични 
устройства за проследяване на курса и мястото на заустване. 
Участникът доказва наличието им със копия от регистрационните 
документи на  транспортните средства , удостоверяващи неговата 
собственост и с копия от сключените договори за наем или друг 
удостоверяващ правата му за  ползване документ.  Копията да са 
заверени с „Вярно с оригинала” и печат на кандидатът.   

2.4.3 Участникът да има валиден към датата на подаване на офертата 
сключен договор със „Софийска вода” или друга пречиствателна 
станция в Столична община или област София за заустване на 
отпадъчни води. Изискването се доказва чрез копие от договорния  
документ.  

2.4.4 Участникът да има издаден регистрационен документ по реда на  чл. 
35 от ЗУО за транспортиране на отпадък от групите с код 19 07 - 
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Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19  или с 
код 19 08  - 19 08 Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни 
води, неупоменати другаде. Изискването се доказва с копие от 
издадения регистрационен документ или копие от подаденото 
заявление за издаването му до РИОСВ или МОСВ.  

 
3. Критерий за възлагане на поръчката  

Критерий за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодна оферта“. 
Методиката за определяне комплексна оценка на офертата е съгласно критерия за 
възлагане - икономически най-изгодна оферта. Показателите за формиране на 
комплексната оценка са два вида - технически и финансов. Техническият показател е 
свързан с оферирания срок на реакция за осигуряване на транспортните средства на 
площадката в дни след получаване на заявката и оферирания срок за транспортиране 
на 500 тона от заявеното количество инфилтрат след стартиране на транспортирането. 
Тези показатели са включени в Приложение 1 – образец на Техническо предложение, 
което участникът следва да изготви.   Техническото предложение трябва да отговаря 
на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя, посочени в тази 
документация. Техническото предложение трябва да съдържа подробно описание на 
характеристиките/параметрите на транспортните средства, които ще се ползват  и 
начина за оптимално изпълнение на услугата. 
Техническата оценка се изчислява като ТОn=(50%:СрР +50%:Ср Т) x 100, където 
СрР  - е Срок на реакция в дни след датата на получаване на заявката по ел. поща за 
осигуряване на транспортните средства на площадката на Регионално депо 
Костинброд.  
СрТ – е Срок за транспортиране на 500 тона инфилтрат в дни, считано от датата на 
осигуряване на транспортните средства на площадката на Регионално депо 
Костинброд.  

 
Финансовата оценка се базира на ценовото предложение на участника в лв/тон 

претеглен инфилтрат. Финансовата оценка се получава като ФОn = Минималната 
оферирана цена/Оферирана Цена на кандидата x 100.  

 
Комплексната оценка се получава въз основа на стойностите на техническата 

оценка и финансовата оценка, по формулата КОn = ТОn х 30 % + ФОn х 70 %. 
   

 
IV. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ: 

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. 

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. 

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. 
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4. Условия за плащане: Условията и начина на плащане ще бъдат уредени в договора 

за възлагане на поръчката. 
 

V. Срок за валидност на офертата: не по-малко от 60 (шестдесет) календарни 
дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 

 
VI. Съдържание на офертата: 

1.  Приложение №  1 – попълнено заявление за участие в процедурата по реда на глава 
VІІІ а от ЗОП с попълнена валидност на офертата – подписано и подпечатано от 
участника;  

2. Приложение №  2 „Административни сведения за участника” с посочено в същото 
ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър -  подписано и подпечатано от  
участника; 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 3 - 
попълва се, подписва се и се подпечатва от  представляващия участника 

4. 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 № 4 -  попълва се от участника. 

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция./ Приложение 5/. Представя се едно техническо предложение. Техническото 
предложение се поставя в общия плик. 

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 сключен договор със „Софийска вода” или друга пречиствателна 
станция в Столична община или област София за заустване на отпадъчни води. 

12. Копие от регистрационен документ по реда на  чл. 35 от ЗУО за транспортиране на 
отпадък с код 19 07 - Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19  
или с код 19 08  - Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, 
неупоменати другаде или копие от подаденото заявление за издаването му до РИОСВ 
или МОСВ. 

 
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на 
адрес: гр. София, ул. ”Челопешко шосе” № 36, 1836 гр. София, фирмена сграда на 
Кордеел България ЕАД, деловодство -  Снежина Начева. Офертата се от участника или 
негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 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 
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приносителя се издава документ. 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. Участникът поема всички рискове по предаването, включително форс- 
мажор. 

 
Пликът с офертата се надписва, както следва: 
  

ОФЕРТА 
  
ДО 
КОСТИНБРОД ЕКО АД 
ул. ”Челопешко шосе” № 36, 1836 гр. София, фирмена сграда на Кордеел 
България ЕАД, 
За участие по Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет: 

  
....................................................................................................................................................... 
/име на Участника / 
....................................................................................................................................................... 
/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/  
....................................................................................................................................................... 
/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ 

VII. Срок за представяне на офертите: 15.10.2015 г., 17:00 часа. 
VIII. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, 

ал. 3 от ЗОП.  
IX. Дата, час и място на отварянето на офертите: 16.10.2014г. от 14:00 ч., 

гр. Костинброд, административна сграда на площадката на Регионално депо за неопасни 
отпадъци Костинброд.  

X. Сключване на договор 
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. 
2. 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. 
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. 
4. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или непредставяне 
на документите по т. 3 в законовия срок, възложителят може да прекрати процедурата или 
да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него. 
ПРИЛОЖЕНИЯ: ОБРАЗЦИ ОТ ДОКУМЕНТИ       
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
   
    ТЕОДОРА ВЪЛЧЕВА И ИВО ТРИНГОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА 
„КОСТИНБРОД ЕКО“ АД 


