
Приложение  № 14 към Документацията за участие, което отговаря на Приложение № 20 от ЗОП 

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: 

Възложител: Костинброд Еко АД, Национален идентификационен номер (ЕИК): 200609341 

Поделение:  

Партида в регистъра на обществените поръчки: 04215 

Адрес: град София 1839, бул. "Челопешко шосе" № 36, фирмена сграда на Кордеел 
България ЕАД, етаж 1. 

Място/места за контакт: град София 1839, бул. "Челопешко шосе" № 36, фирмена сграда 
на Кордеел България ЕАД, етаж 1. 

Лице за контакт: Теодора Иванова Вълчева, 

Телефон: Тел.: 0885 562635, Факс: 02 4896756 

E-mail: t.valcheva@epm-bg.com, 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

mailto:t.valcheva@epm-bg.com


Обект на поръчката:

[] Строителство

[] Доставки

[Х] Услуги

Предмет на поръчката: „Изпомпване и извозване до колектор, одобрен и разрешен от 
„Софийска вода” АД, в кв. Нови Искър или алтернативен колектор на съоръжение за 
отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионално депо Костинброд, при 
аварийна заявка от оператора на депото”. 

Кратко описание: Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за  УСЛУГА, 
а именно 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. Общото количество е 
съгласно изразходвани средства за предходна година  по заявка на Възложителя за периода 
април 2015 – април 2017, като следва да бъде сключен договор за  24 месеца, но не повече 
от количеството, чиято обща стойност  е  70 000 лева (седемдесет хиляди лева), без ДДС. 
Прогнозното количество за срока на договора е около 9 200 / девет хиляди и двеста/ тона. 
Количеството е ориентировъчно и Възложителят не се ангажира да възложи цялото 
посочено количество. Тази услуга се заявява от Възложителя като антиаварийно действие, с 
цел запазване на нивото ретензионните басейни с инфилтрат на територията на Регионално 
депо Костинброд 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. 
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 до колектор, одобрен и разрешен от Софийска 
вода, в кв. Нови Искър. 
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 
Срок на изпълнение на обществената поръчка: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на подписване на договора или до достигане на максималната стойност на 
сключения договор или до достигане на договореното количество, което от обстоятелствата 
настъпи първо.  
 

Място на извършване: 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.

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00 /седемдесет 
хиляди/ лева.

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] 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.:



Съгласно чл. 101, ал. 8-11 ЗОП, всеки участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е 
дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно 
оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат 
самостоятелни участници в една и съща процедура. 
В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на 
държавата, в която то е установено. 
1. Лично състояние на участниците 
1.1. На основание чл. 54 ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка участник, когато: 
 1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 
по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, 
чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
 1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна; 
 1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни 
или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 
последната приключена финансова година; 
 1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; 
 1.1.5. е установено, че: 
 а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
 1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и 
чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен; 
 1.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Основанията по т. 1.1.1., 1.1.2 и 1.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
 За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да 
попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 
1.2. На основание чл. 55 ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице някое от следните 
обстоятелства: 
 1.2.1.  обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, ако се докаже, 
че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно 
приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в 
която е установен; 
 1.2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 
 1.2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 
 1.2.4.   доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка 
или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или 



Икономическо и финансово състояние: Няма изисквания.

 



Технически и професионални способности:  
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 
• Участникът да има 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). 

2. Технически и професионални способности: 
2.1. 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:  
2.1.1. 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. Списък на 
договори за услуги, 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). В референции/
препоръки за добро изпълнение към договорите следва да бъде посочен предмета на 
договора, стойността и периода на изпълнение. В случай, че участникът не представи копие 
препоръка/референция. Този договор няма да бъде приет за изпълнен. 
2.1.2. Кандидатът да разполага със специализиран транспорт за извозване на 
производствените отпадни води – да притежава минимум 5 /броя/ транспортни средства – 
цистерни –собствени, лизинг, наети чрез договори за наем или др. , вписани в 
регистрационния документ на участника, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО за 
транспортиране на отпадъци.  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. Участникът 
декларира, че транспортните средства са оборудвани със система за проследяване.  
Копията да са заверени с „Вярно с оригинала” и печат на кандидатът.   
2.1.3. Участникът да има валиден към датата на подаване на офертата и до месец май 
на 2019 година сключен договор със „Софийска вода” или друга пречиствателна станция за 
заустване на отпадъчни води. Изискването се доказва чрез копие от договорния  документ и 
чрез представяне на списъка на разрешените кодове отпадъци, които пречиствателното 
съоръжение, за което е представен договора, има право да приема.   
2.1.4. Участникът да има 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). 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, с 
възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, 
определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът 
представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 
ресурсите на третите лица. За целта трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, 
свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 
Забележки: В случай на участие на обединение/ консорциум, приложение намира 
разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 
 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в оферата или в 
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
 Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 



 

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

[Х] Най-ниска цена 

 

Показатели за оценка:

Име:  
Тежест: 

  
Име:  
Тежест: 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 01.09.2017г.                      Час: 17:00

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: 01.12.2017г.                      Час: 17:00

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 04.09.2017г.                      Час: 14:00 

 

Място на отваряне на офертите: град София 1839, бул. "Челопешко шосе" № 36, 
фирмена сграда на Кордеел България ЕАД, етаж 1.

 



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 [Х] Не        

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]



Друга информация (когато е приложимо): 

Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от интернет страницата на 
„Костинброд Еко” АД – http://www.epm-bg.com/auction.html 

 Участниците в обществената поръчка следва да се запознаят с документацията за участие и 
да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в нея. 
 Прогнозната стойност на поръчката се определя в лева, без включен ДДС (данък добавена    
стойност) и не може да надвишава така определения максимално допустим финансов 
ресурс, а именно 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева без ДДС. Оферираната цена следва да 
е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 
Ценови предложения, надхвърлящи финансовия ресурс, осигурен от Възложителя, ще водят 
до отстраняване на участника от обществената поръчка. 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.в 
Плащанията ще се извършват в български лева, по банков път и при условията и сроковете 
описани в проекта на договор за обществената поръчка, който е неразделна част от 
настоящата документация. 
Офертите  на участници, които надхвърлят обявения финансов ресурс за тази поръчка ще 
бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия. 
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на 
ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, 
публикувани на интернет страниците на възложителя, упоменати по-горе. Не се допускат 
варианти в офертите.  

 Цените следва да бъдат представени в лева (BG) без начислен ДДС. 
При различие между сумите, изписани цифром и словом, се взима под внимание сумата, 
изписана словом. Ценовата оферта на Участниците трябва да съдържа цена с положителна 
стойност. Цената трябва да се представя до два знака след десетичната запетая. Оферта, в 
която са посочени цени с отрицателна стойност или със стойност повече от два знака след 
десетичната запетая, ще се счита че не отговаря на предварително обявените условия и ще 
бъде отстранена от по-нататъшното участие в процедурата. 
ВАЖНО: Участникът носи отговорност за евентуално допуснати грешки или  пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. Участник, чието ценово предложение 
надхвърля максималния финансов  ресурс ще бъде отстранен от участие в настоящата 
процедура. 

Оферти се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на  адрес : 1839 София, бул. 
Челопешко шосе № 36, фирмена сграда на Кордеел България ЕАД, рецепция в срока 
посочен в настоящата обява. 

 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. Преди отваряне на офертите упълномощените лица  
представят на комисията писмено пълномощно от законния/те представител/и на участника (в 
оригинал) с посочване на изричните действия, които лицето има право да извършва. Копие от 
пълномощното остава към досието на обществената поръчка. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП 
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. 
При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците на 
датата и часа, обявени в Приложение № 20 от ЗОП. 

Дата на настоящата обява

Дата: 24. 07.2017г.

http://www.epm-bg.com/auction.html


Възложител: 

Трите имена: Теодора Иванова Вълчева 

Длъжност: Изпълнителен директор


