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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
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 4215
Адрес: град Костинброд, ул. „Охрид” №1, Софийска област
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Теодора Вълчева
Телефон:
E-mail:
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка чрез покупка на стандартно дизелово гориво
/евродизел/ с 0,001 % съдържание на сяра и съдържание на биодизел минимум 6% за
работата на технологичната механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци
Костинброд”

Кратко описание: Предмет на поръчката е доставка на дизелово гориво за технологичната
механизация на Регионално депо за неопасни отпадъци Костинброд.

Място на извършване: франко площадката на Регионално депо Костинброд, в 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): 70000,00 лв.

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: 1.Възложителят отстранява от участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка участник, когато:

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;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на
тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

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;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;

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;

1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

Основанията по т.1., подт. 1, 2 и 6 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.

Основанието по т.1., подт. 3 не се прилага, когато:

-  се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- 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.

2. Когато за участник е налице някое от основанията по т.1.1-1.6, посочени по – горе, същият има
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Мерките за доказване на
надеждност, са посочени в разпоредбата на чл.56, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗОП.

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с
декларации по образец .

 Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата,
които представляват участника. В случай че участникът е обединение, декларацията се попълва и
за физическите и/или юридически лица - членове на обединението
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Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл.
54,  ал.  1,  т.  3  -  5  ЗОП се подписва от лицето,  което може самостоятелно да го представлява.  В
случай че участникът е обединение, декларацията се попълва и за физическите и/или юридически
лица - членове на обединението

3. Освен на основанията по чл.54  ал.1,  т.1-т.5  и т.7  от ЗОП,  възложителят отстранява от
процедурата и при наличие на основанията, посочени в чл.107 на Закона за обществените поръчки
/ЗОП/.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не определя по
отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до годност за
упражняване на професионална дейност.

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не определя по отношение на участниците
критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние,
регламентирани с разпоредбите на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Технически и професионални способности: Предлаганите от участника горива да
съответстват на изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 и
съгласно чл. 10, ал. 2 към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол.

Доказва се с: Декларации за съответствие на горивата, приложение №9 към чл.10,
ал.2 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина
за техния контрол, удостоверяващи, че предлаганите от него горива съответстват на
изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 и съгласно чл. 10, ал. 2
към Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина
за техния контрол или еквивалентни;

ü Участникът трябва да докаже, че има на разположение минимум 1 (едно)
транспортно средство, подходящо за транспортирането на горива за изпълнението на
договора.
Доказва се с: Декларация за собствени или наети транспортни средства. Към декларацията
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се прилагат документи, удостоверяващи собственост на транспортните средства, договори
за наем, други.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл.65 от
ЗОП;

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, при условията на чл.66 от
ЗОП.

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: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име:                                 Тежест: []

Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)  19-06-2018 г. Час: (чч:мм)  17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 18-08-2018 г.                    Час: (чч:мм)  24:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)20-06- 2018 г. Час: (чч:мм)  11:00

Място на отваряне на офертите: град София 1839, бул. „Челопешко шосе” № 36

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

Друга информация (когато е приложимо):

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг    06-06-2018 г.

Възложител

Трите имена: Иво Трингов (Подпис и печат)
Длъжност: Изпълнителен директор


