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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Костинброд Еко АД 200609341

Пощенски адрес:
ул. Челопешко шосе № 36, фирмена сграда на Кордеел България ЕАД

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG412 1839 BG

Лице за контакт: Телефон:
Теодора Иванова Вълчева +359 885562635

Електронна поща: Факс:
t.valcheva@epm-bg.com +359 24896757

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.epm-bg.com

Адрес на профила на купувача (URL):
www.epm-bg.com

I.2) Съвместно възлагане
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
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
www.epm-bg.com

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
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
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

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
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Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
"Разширение на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за 
общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман” с 
въвеждане на етапност на основание чл. 152, ал. 2 ЗУТ : I - ви ета

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Видовете СМР обхващат: Земни работи: Изкопно-насипни  работи за втора 
клетка и ретензионен басейн 2, насипни работи за експлоатационен път от 
км 1+080 до км 1+380  и доставка и полагане на настилка от трошен камък 
на експлоатационен път от км 1+080 до км 1+380 Изолационни работи: 
Доставка и полагане на горен изолационен слой на клетка 2 и ретензионен 
басейн 2 от изолационна мембрана 2 мм и защитен слой геотекстил.ВиК 
работи: Доставка и монтаж на дренажни тръби  в клетка 2 - перфорирани и 
плътни НДПЕ тръби ф315 и полагане  на слой от 0.5 см дренажна 
баластра“Същността на предстоящите СМР изисква определени атмосферни и 
климатични условия, които в Р България е категорично установено, че е 
подходящо да се извършват до края на м.октомври. Това налага да се 
приложи възможността, предоставена от закона в чл. 178, ал. 3 ЗОП.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 840000 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

Да
Не 

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
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

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Землището на с. Богьовци, община Костинброд, местност Гоняреви падини, 
площадката на Регионално депо Костинброд

код NUTS:¹ BG412

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Изграждането на този етап от депото включва следните видове Строително-
монтажни работи (СМР) с обща застроена площ около 20 дка:
„Изграждане на  КЛЕТКА 2, Експлоатационен/технологичен/път от км 1 +080 
до км 1+380,  Ретензионен басейн за инфилтрат №2 на “                                                                                 
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините: Костинброд, 
Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман“. Видовете СМР обхващат: 
Земни работи: Изкопно-насипни  работи за втора клетка и ретензионен 
басейн 2, насипни работи за експлоатационен път от км 1+080 до км 1+380  
и доставка и полагане на настилка от трошен камък на експлоатационен 
път от км 1+080 до км 1+380 Изолационни работи: Доставка и полагане на 
горен изолационен слой на клетка 2 и ретензионен басейн 2 от 
изолационна мембрана 2 мм и защитен слой геотекстил.ВиК работи: 
Доставка и монтаж на дренажни тръби  в клетка 2 - перфорирани и плътни 
НДПЕ тръби ф315 и полагане  на слой от 0.5 см дренажна баластра“

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Общ срок за изпълнение на  оферираните СМР в 

календарни дни
15%

2 Срок за  изпълнение на изкопно-насипните работи, 
включително глинения екран и полагането на 
изолационната мембрана на клетка 2

15%

3 4.Методи за качествено и оптимално реализиране на 
строителните процеси

20%

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
50%

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: 840000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  100
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
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
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не
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Да НеОпции
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
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.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:
Участникът в настоящата процедура, трябва да е вписан в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи на строежи 
от 4-та група, II-ра или по-висока категория. Удостоверението трябва да 
е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за 
вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, 
или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган, за 
чуждестранни участници.

ІІІ.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 за икономическите и финансови 
възможности на участниците в обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална 
отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на 
строителни дейности за обекти от 4-та група, II-ра или по-висока 
категория, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на 
участника, в случай че той е чуждестранно лице.

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
 В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, 
считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат 
опит в изпълнението на минимум два договора за строителство, сходно с 
предмета на поръчката. Под „договори за строителство, сходни с предмета 
на поръчката” следва да се разбират договори за строителство на депо за 
ТБО и/или рекултивация на депо за ТБО.Участникът трябва да притежава: 
Стандарт за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 
или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на настоящата поръчка 
(строителство) и Сертификат за въведена система на управление на 
околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на 
предмета на настоящата поръчка (строителство). Участникът трябва да има 
на разположение за срока на изпълнение на договора собствено оборудване 
и механизация, покриващ спецификата на поръчката и отговарящ на 
изискванията на Възложителя, а именно: 
•2 броя багери с кофа мин. 1 м3 – 1 верижен и 1 колесен.
•1 брой булдозер, 
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•2 броя валяк, мин. 8 тонен
•6 броя самосвали с капацитет на легена 10 м3
Всички с година на производство, не по-ранна от 2006 година.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение

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

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание  

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

Тази 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

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната 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

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
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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)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:716651
(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: 30.08.2016 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
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.08.2016 дд/мм/гггг Местно време: 14:00

Място: гр. София, ул. Челопешко шосе № 36, фирмена сграда на Кордеел България ЕАД, приемна  
зала на етаж 1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Участниците в процедурата и техни упълномощени представители

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²

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:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
чл. 197 и следващите от ЗОП

VІ.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: 18.08.2016 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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