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„Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление
на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация и на инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран
по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на Европейския съюз”

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА – ЗЕЛЕНА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА) ИМА ЗА ЦЯЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ С
НАМАЛЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

с. Горна Малина, 2020 г.
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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Въведение
Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) е Кметът на Община Горна Малина.
2. Институционална рамка и кратко описание на проекта
Настоящата обществена поръчка се възллага в раките на Дейност 7 „Организация
и управление на проекта” по проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране
на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталация за
предварително третиране и инсталация за компостиране по процедурата, както и
осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци
ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
ОПОС 2014 - 2020 г.
Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на
националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за
ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до
35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за
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увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от
образуваните битови отпадъци.
Съгласно Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци, целта за ограничаване на количеството депонирани
биоразградими отпадъци се изчислява за всяка година като процент на количеството
депонирани биоразградими отпадъци спрямо количеството на образуваните
биоразградими отпадъци през 1995 г. в Република България.
Проектното предложение включва изграждане на инсталация за предварително
третиране на смесени битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани
зелени и биоразградими отпадъци в Регион Горна Малина.
С изградените инсталации ще се осигури постигането на целите по чл. 31 ЗУО и
за общините от Региона.
Реализацията на проектното предложение ще осигури и въвеждане на система за
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на всяка от
общините от Региона.
С реализацията на проектното предложение се постигат въведените в
законодателството изисквания за предварително третиране и оползотворяване на
биоразградимите отпадъци, намаляване на количеството депонирани биоразградими
отпадъци и рециклиране, посредством комбинация от разделно събиране на
рециклируеми отпадъци и сортиране на смесени битови отпадъци.
3. Предмет на обществената поръчка:
Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на консултантски услуги за
организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране
на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”.
Въпреки устойчивия административен капацитет, Възложителят не притежава
необходимия експертен състав за ефективното и ефикасно изпълнение на проект
BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и
на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“.
Обхватът на дейностите по настоящата обществена поръчка включва оказване на
допълнителна експертна помощ на Възложителя от външен изпълнител, притежаващ
специфични областни познания, опит и квалификация, като инструмент за успешното
изпълнение на дейностите за организация и управление на проекта.
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С възлагане на дейностите по настоящата обществена поръчка, Възложителят
цели подобряване качеството на управлението на проекта и успешното изпълнение на
проектните дейности.
В рамките на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще определи
изпълнител, който да осигури външни за Общината експерти (Ръководител проект,
Координатор проект, Специалист инсталации за третиране на отпадъци и Юрист), които
да заемат съответните позиции и които заедно със служителите на Възложителя
(Счетоводител, Специалист мониторинг и докладване) и служители на партньора –
Община Елин Пелин (Технически сътрудник) ще сформират структурата на Екипа за
управление на проекта (ЕУП).
Така създадената структура за управление на проекта цели осигуряване на
допънителна гаранция за постигане на високо качество и удовлетвореност от резултатите
като така ще се осигури и недопускане на смесване и припокриване на функциите и
задачите както между отделните членове на ЕУП, така и с външния изпълнител, избран
в резултат на настоящата процедура.
Подробна информация за обхвата на дейностите по изпълнение, може да бъде
намерена в Приложение № 1 – Техническа спецификация, неразделна част от
Документацията за обществената поъчка.
4. Обект на обществената поръчка
Предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
5. Вид на обществената поръчка
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената
поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от
ЗОП.
С оглед размера на одобреното финансиране за изпълнение на дейността и
предвид разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се
възлага чрез „открита процедура” по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
6. Обособени позиции. Варианти на офертата
Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции.
Варианти на офертата не се приемат.
7. Място на изпълнение на поръчката
Предвидените за изпълнение дейности ще се извършват на територията на
Община Горна Малина.
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8. Срок за изпълнение на поръчката
С оглед одобреното проектно предложение, срокът за изпълнение на Дейност 7
„Организация и управление на проекта” по проект BG16M1OP002-2.002-0012
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран
по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз е 24 /двадесет
и четири/ месеца.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по договора е срокът на приключване
на проекта, което се определя с приемането и одобрението на окончателния доклад за
дейността от страна на УО и верифициране на извършените разходи.
Срокът подлежи на удължаване, в случай на удължаване и/или спиране на срока
на АДБФП № BG16M1OP002-2.002-0012-C01/04.06.2018 г.
9. Финансиране и прогнозна (максимална) стойност на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на Дейност 7 „Организация
и управление на проекта” по проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
С оглед направените разчети и предвид размера на одобреното финансиране,
максималният финансов ресурс за изпълнение на услугата, предмет на настоящата
процедура е в размер на 470 280,00 (четиристотин и седемдесет хиляди двеста и
осемдесет) лв. без ДДС или 564 336,00 (петстотин шестдесет и четири хиляди триста
тридесет и шест) лв. с ДДС.
Всички плащания по настоящата обществена поръчка ще се извършват съгласно
клаузите на договора за нейното възлагане - Приложение № 2 – Проект на договор,
неразделна част от Документацията за обществената поъчка.

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Настоящата обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически найизгодната оферта“.
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Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от
ЗОП, съгласно приложената по-долу Методика за определяне на комплексна оценка.
РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Настоящата методиката за определяне на комплексна оценка съдържа точни
указания за извършване на оценка по всеки показател/подпоказател и за определяне на
комплексната оценка на съответна, допусната до оценка оферта.
На оценка ще подлежат единствено предложения, които отговарят на
минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните
части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на
Възложителя, посочени в документацията за участие и на Техническата спецификация и
са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания
следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла
на чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП.
Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите
за качество, комисията, назначена да проведе процедурата, ще проверява дали
техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават
качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.
На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на
участниците, които:
- не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата
спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение.
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават
качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:
- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от
изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;
- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при
прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;
Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените условия
на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на
офертите), се оценяват с Комплексна оценка - KO".
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената КО,
изчислена на база показателите за оценка, посочени по-долу, като на първо място се
класира офертата с най-висока оценка.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност
до втория знак след десетичната запетая.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, изпълнителят на
обществената поръчка се определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3
от ППЗОП.
За „икономически най - изгодна" се определя тази оферта, която има най висока Комплексна оценка.
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се формира от следните два
показателя:
1. Технически показател - Професионална компетентност на персонала (ТП)
с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест в комплексната
оценка 60 %, представляваща оценка на качеството на предложението за изпълнение на
поръчката, направено от съответния участник;
Оценката по показателя Професионална компетентност на персонала (ТП) се
формира на базата на представените данни за професионалните квалификации,
компетентности и специфичен опит на персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката, включващ задължително ръководител проект, координатор проект,
специалист инсталации за третиране на отпадъци и юрист, неразделна част от
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 3.
Ако един или повече от предложените експерти не покрива базовите изисквания
на възложителя по отношение на образование и специфичен професионален опит или
предложението за изпълнение на поръчката не индивидуализира минимално изискуемия
за изпълнението на поръчката екип по отделните позиции или не предоставя пълни данни
за образованието и специфичния професионален опит на лицата в състава му съгласно
изискванията на техническото задание, участникът се отстранява от участие и офертата
му не подлежи на оценка и класиране.
2. Финансов показател „Предлагана цена” (ФП) с максимална стойност 100
(сто) точки и относителна тежест в комплексната оценка 40 %, представляваща
оценка на ценовото предложение на съответния участник.
Формула за определяне на Комплексна оценка (КО) е:
КО = ТП x 60 % + ФП х 40 %,
където:
КО - комплексната оценка на n-тия участник;
ТП - оценката по техническия показател „Организация на персонала, на който е
възложено изпълнението на поръчката“ на n-тия участник;
ФП – оценката по финансовия показател „Предлагана цена“, предложена от n-тия
участник.
60% - относителна тежест на техническия показател в комплексната оценка.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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40% - относителна тежест на финансовия показател в комплексната оценка.
Офертите на участниците ще се оценяват в следната последователност:
1.
Определяне на оценка по Показател ТП на съответната, оценяема оферта;
2.
Определяне на оценка по Показател ФП на съответната, оценяема оферта;
3.
Определяне на Комплексна оценка (КО) на съответната, оценяема оферта.

Методика за определяне на оценката по технически показател „Професионална
компетентност на персонала" (ТП)
1. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
ТП = ТП 1.1 + ТП 1.2 + ТП 1.3 + ТП 1.4, където:

№

ПОДПОКАЗАТЕЛ

Максимален
брой точки

ТП1.1

Професионална компетентност на ръководителя на проекта

25

ТП1.2

Професионална компетентност на координатора на проекта

25

ТП1.3

Професионална компетентност на специалист инсталации за
третиране на отпадъци
Професионална компетентност на юриста

ТП1.4

25
25

1.1. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на ръководителя на
проекта (ТП 1.1) се определя на база на декларирания от участника специфичен
професионален опит на предвидения за изпълнение на поръчката ръководител на проекта
при следните условия:

Професионална компетентност на ръководителя на проекта
(ТП 1.1)
Специфичен професионален опит: участие като ръководител проект
(респ. на еквивалентна ръководна позиция) при 1 /един/ изпълнен
референтен проект
Специфичен професионален опит: участие като ръководител проект
(респ. на еквивалентна ръководна позиция) при 2 /два/ изпълнени
референтни проекта.

Брой точки

5

15

Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Важно: Изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се
счита подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
1.2. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на координатора на
проекта (ТП 1.2) се определя на база на декларирания от участника специфичен
професионален опит на предвидения за изпълнение на поръчката ръководител на проекта
при следните условия:
Професионална компетентност на координатора на проекта
Брой точки
(ТП 1.2)
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 1 /един/
5
изпълнен референтен проект
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 2 /два/
15
изпълнени референтни проекта.
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 3 /три/ или
25
повече изпълнени референтни проекта.
Важно: Изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се
счита подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
1.3. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на специалиста
инсталации за третиране на отпадъци (ТП 1.3) се определя на база на декларирания от
участника специфичен професионален опит на предвидения за изпълнение на поръчката
ръководител на проекта при следните условия:
Професионална компетентност на специалист инсталации за
Брой точки
третиране на отпадъци
(ТП 1.3)
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 1 /един/
5
изпълнен референтен проект
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 2 /два/
15
изпълнени референтни проекта.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Важно: Изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се
счита подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
1.4. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на юриста (ТП 1.4) се
определя на база на декларирания от участника специфичен професионален опит на
предвидения за изпълнение на поръчката ръководител на проекта при следните условия:
Професионална компетентност на юриста
Брой точки
(ТП 1.4)
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 1 /един/
5
изпълнен референтен проект
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 2 /два/
15
изпълнени референтни проекта.
Специфичен професионален опит: участие като експерт при 3 /три/ или
25
повече изпълнени референтни проекта.
Важно: Изпълнен референтен проект за целите на оценката по този подпоказател се
счита подготовката и/или оценката и/или изпълнението на проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в
областта на управление на отпадъците.
Методика за определяне на оценката по финансов показател „Предлагана

цена”
Оценката по настоящия показател, за всеки отделен участник в процедурата, се
изчислява съгласно формулата:
ФП = ПЦ min/ ПЦ n x 100, където:
ПЦ min е минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка
оферти;
ПЦ n е цената, предложена в оценяваната оферта
ФП се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на оценката по ФП е 100 точки и се поставя на участника,
предложил най-ниска цена сред всички допуснати оферти.
Предложената от участника цена за изпълнение на обществената поръчка трябва
да бъде в български лева, без включен ДДС.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Методика за определяне на оценката на Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по посочената погоре формула:
КО = ТП x 60% + ФП х 40%

РАЗДЕЛ VI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕ НА
ОФЕРТАТА
В настоящата 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 дейностите, включени в предмета на
поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в
процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава
оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е
установен.
В случай че участникът е клон на чуждестранно лице и за участието си в
обществената поръчка се позовава на ресурсите на търговеца, трябва да представи
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен
акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим
документ за създаване на обединението, от който да е видна следната информация във
връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и
3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
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Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване
на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в
която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата.
В случай че не е регистриран и бъде определен за изпълнител на дейности,
предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не
могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е
налице някое от следните обстоятелства:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, 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;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна;
2.3. 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 кандидата или
участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната
липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за
подбор;
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б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
Основанията по т. 2.1, 2.2 и 2.7 се отнасят за лицата, които представляват
участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи
съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му.
В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът, или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява
от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и
за това физическо лице.
Алинея 1, т. 3 на чл. 54 от ЗОП, не се прилага, когато размерът на неплатените
дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния
общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са
налице основанията по чл. 54, ал. 1 възникнали преди или по време на процедурата.
Чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице
някое от основанията за отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства
по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
2. три години от датата на:
а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или
участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от
ЗОП;
б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок.
Освен при наличие на горепосочените обстоятелства, Възложителят отстранява
от участие и:
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1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор
или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в
приложение № 10;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
4. кандидати или участници, които са свързани лица;
5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не
отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
Мерки за доказване на надеждност
Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 има право
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения;
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.
Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като
отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или
нарушението.
В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да
се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в
поръчката.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в
зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.
Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е
лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма
право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено
с присъдата или акта.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите,
предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Интернет адрес: http://www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от
14 до 17 ч.;
София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Възложителят не поставя критерии
(правоспособност) на участниците в процедурата.

за

подбор

относно

годност

Изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците
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Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.
Изисквания към техническите и професионални способности участниците:
1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата му, минимум една дейност с предмет и обем, идентична
или сходна с тази на поръчката.
*Забележки:
1. Под сходна с предмета на поръчката се разбира дейност, свързана с
предоставянето на консултантски услуги по управление и/или отчитане на проекти.
2. Под сходна с обема на поръчката се разбира 1 бр. такава услуга.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
За доказване на изискването участникът представя:
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с
поставеното минимално изискване за технически и професионални способности чрез
представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен
по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи
изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и
професионални способности“, т. 1б.
Преди сключване на договора за обществена поръчка избраният за изпълнител
участник, трябва да представи на Възложителя Списък на услугите, които са идентични
или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, съгласно чл. 64,
ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съгласно
стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват на сертификация в областта на
консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти или еквивалентни.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съгласно
стандарта БДС EN ISO 14001 или еквивалентен с обхват на сертификация в областта на
консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти или еквивалентни.
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Сертификатите за контрол на качеството трябва да са издадени от независими
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване
на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от орган/и,
установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството с обхват сходен на предмета на поръчката или
еквивалентни, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
За доказване на изискването участникът представя:
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с
поставеното минимално изискване за технически и професионални способности чрез
представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен
по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи
изискуемата информацията в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Когато
участникът е посочил, че ще използва капацитета на трето/и лице/а за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнител/и, за всяко от
тези лица се представя отделен Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), който съдържа информацията по предходното изречение. Когато участникът
е обединение, което не е юридическо лице, Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост
от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се подава и за обединението.
Участниците могат да използват Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), който вече е бил използван при предходна процедура за обществена
поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е
актуална. Тази възможност може да се използва, когато е осигурен пряк и неограничен
достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В тези случаи към документите за подбор
вместо Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя
декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на
подписите в публикувания Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица
само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,
той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи
документи за поетите от третите лица задължения. Ако участникът е посочил в офертата
си ползване на подизпълнител/и и съответно възнамерява да използва подизпълнител/и,
той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения.
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите
представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), когато това
е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Забележка: Възложителят няма право да изисква документи, до които има
достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени
чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за
Изпълнител представя на Възложителя заверено копие на Сертификат за въведена
система на управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват в
областта на консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти или
еквивалентен.
Изпълнител представя на Възложителя заверено копие на Сертификат за въведена
система на управление на качеството БДС EN ISO 14001 или еквивалентна, с обхват в
областта на консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекти или
еквивалентен.
Използване капацитета на трети лица
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и
професионалните способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица
само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако
то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП, поради промяна в
обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети
лица при спазване на условията по 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
Подизпълнители
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.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от
условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на
договора за обществена поръчка.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Не е нарушение на забраната по чл. 66, ал. 5 от ЗОП доставката на стоки,
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка,
когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги,
които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за
подизпълнение.
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
Разплащанията по чл. 66, ал. 7 от ЗОП се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
Към искането по чл. 66, ал. 8 от ЗОП изпълнителят предоставя становище, от
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Възложителят има право да откаже плащане по чл. 66, ал. 7 от ЗОП, когато
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се
предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди
започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните
за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.
Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на поръчката.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела
и вида на дейностите, които ще изпълнява.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които
доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от
неговото сключване.
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
Офертите се изготвят на български език.
В случай че документите се представят на език, различен от български език,
следва да бъдат придружени с превод на български език.
При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия
или лицето, упълномощено от кандидата да го представлява.
Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с
подпис и печат от съответния участник с текст “Вярно с оригинала“, а за обединенинето,
което не е юридическо лице, само подпис.
Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.
Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната
информация не се разкрива от възложителя.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
Документите, съдържащи се в офертата се подписват само от законните
представители на участника, съгласно съдебната /търговската/ му регистрация или от
изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно.
Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата
на подаване на офертата, освен ако Възложителят не посочил друг срок.
Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях
са задължителни за участниците.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:
С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия
на възложителя, в т. ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта
на договор.
Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА
от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя .
Върху опаковката участникът посочва:
- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато
е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката, дадено от Възложителя.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3,
т. 2 от ППЗОП.
Опаковката включва:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от
участника – Образец № 1;
2. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие.
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в
съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя Образец № 2;
Важно! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се представя
задължително в електронен вид по образец, утеърден от Европейската комисия.
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европийския съюз.
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Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за процедурата с останалата
документация за обществената поръчка като образец на ЕЕДОП във формат *.doc,
изтеглен от официалната интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки
(АОП ). Участниците следва да попълнят необходимите данни в ЕЕДОП и да го
преобразуват в нередактируем формат (например *.pdf или еквивалент), след което
съответните лица да го подпишат с електронен подпис и представят на Възложителя.
Документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис със
средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат.
Файлът, съдържащ документът да не е заразен с вируси, както и не трябва да
съдържа макроси или изпълним програмен код.
Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст.
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
5. Оферта, която съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, съдържа:
5.1. Техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложител
– Образец № 3;
Към техническото предложение участниците представят Организация на
персонала за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в Документацията и Техническата спецификация.
Забележка: Участникът следва да представи предвижданията си за система за
организацията и ефективно управление на човешките ресурси, ангажирани в
изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, в следния обхват:
Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката; Организационна
структура на екипа за изпълнение; Програма за управление и контрол на изпълнението.
Забележка: Участникът следва да представи предвижданията си за система за
организацията и ефективно управление на човешките ресурси, ангажирани в
изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, в следния обхват:
1. Посочване на данни за имената и професионалните квалификации на
персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката, и описание на организацията
на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързана с конкретния
подход за изпълнение на услугите по поръчката, както следва:
1.1. Посочване на имената и професионалните квалификации на персонала,
който отговаря за изпълнението на поръчката, включващ задължително ръководител на
проекта, координатор проект, специалист инсталации за третиране на отпадъци и юрист
(минималните изисквания към професионалните квалификации, компетентности и
специфичен опит на ръководителя на проекта и експертите са посочени в техническото
задание);
Този документ е създаден в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна
Малина”, с референтен № BG16M1OP002-2.002-0012-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма «Околна среда 2014 - 2020 г.», съфинансирана от Европейския
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1.2. Описание на разпределението на ресурсите за изпълнение на дейностите по
поръчката и разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти
съгласно планираните дейности, включително взаимодействието между отделните
експерти в екипа за изпълнение за осигуряване на очакваните резултати от изпълнението.
2. Представяне на методите за осъществяване на: комуникация, координация и
съгласуване на дейностите с Възложителя; съгласуване на дейностите по изпълнение с
компетентните органи и институции; срещи и съгласуване с всички заинтересовани
страни с цел отчитане мнението на гражданите, бизнеса, неправителствени организации
и институции. Представяне на индикативен план-график за изпълнение на поръчката.
3. План-графикът трябва да представя сроковете за действие. Организацията за
изпълнение и план-графикът следва да обосновават предложените срокове за изпълнение
на отделните дейности в обхвата на поръчката съгласно изискванията на възложителя и
клаузите на проекта на договор.
Важно: Предвижданията на участника за организацията и ефективното
управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет
на обществената поръчка, като елемент на техническото предложение, са обвързващи
за участника по отношение на изложените обстоятелства. Същите пораждат
задължение за спазването и изпълнението им при определяне на участника за
изпълнител на обществената поръчка.
ВАЖНО!
Участник се отстранява от процедурата, когато:
Не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническата
спецификация и изискванията на Възложителя.
Направеното от него предложение за изпълнение на поръчката: не съответства
на изискванията, поставени в настоящата документация; не съдържа някои от
задължителните части/елементи; не предвижда изпълнението на дейности, без които
е невъзможно изпълнението на поръчката в цялост и постигане на целените резултати
и изисквания за представяне на крайния продукт в съответствие с техническото
задание и изискванията на възложителя; не индивидуализира минимално изискуемия за
изпълнението на поръчката екип по отделните позиции или не предоставя пълни данни
за образованието и специфичния професионален опит на лицата в състава му съгласно
изискванията на техническото задание; или съдържа несъответствия/противоречия:
по отношение на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната
последователност съгласно техническото задание и приложенията към тях, при
влагането на ресурси (човешки или технически), във времетраенето по отношение на
последователността и/или взаимозависимостта на процесите (касае се не просто за
формални несъответствия и отстраняване на формално основание, а за такива
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несъответствия, които влияят върху изпълнението по отношение на качеството и
срока и водят до невъзможност за изпълнението на поръчката в цялост и постигане
на целените резултати и изисквания за представяне на крайния продукт в
съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя).
5.2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – ако е приложимо –
в свободен текст.
Забележка: Декларацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП не е задължителна част от
офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на
основания за това. Ако участник не желае да се възползва от предоставената му
правна възможност декларацията не се попълва и не се представя.
6. Съдържание на Плик „Предлагани ценови параметри“:
6.1. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 4.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик с офертата .
Забележка: Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или
части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Забележка:
При установяване на аритметични грешки и противоречия в ценовото
предложение на участника, същият ще бъде предложен за отстраняване от
процедурата.
РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер
на 3 % от стойността на договора без ДДС.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума – внесена по банковата сметка на Община Горна Малина: IBAN:
BG91UNCR96603311292019 BIC: UNCRBGSF в БАНКА „УниКредит Булбанк“АД;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето
лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
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Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да е със срок на валидност не
по-кратък от 30 дни след крайния срок на договора.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение са посочени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка.
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