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I.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.
Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на
Закона за обществени поръчки /ЗОП/ е кмета на Община Горна Малина, съгласно
разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
2.
Правно основание
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 3, т.
2 и Глава двадесет и шеста от ЗОП. За неуредените в настоящите указания и
документацията за участие условия по провеждането на обществената поръчка се прилагат
разпоредбите на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на на
Закона за обществени поръчки /ППЗОП/, както и приложимите национални и
международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка”
и/или „Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена поръчка, която
се възлага по реда на ЗОП.
По отношение на неописаните обстоятелства, елементи от документацията, пряко
приложение намират разпоредбите на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и Правилника
за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/.
Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществени
поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/ по
отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.
Мотиви за избор
С приемането на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), ДВ. бр. 1 от 3
Януари 2019 г., в българското законодателство са въведени изискванията на Рамковата
директива за отпадъците 2008/98/ЕС, в т. ч. за прилагане на йерархията при управление на
отпадъците, разработване на планове за управление на отпадъците и на програма за
предотвратяване на образуването на отпадъците, както и изпълнение на количествените
цели за оползотворяване и рециклиране на битови, биоразградими и строителните
отпадъци.
Настоящото задание е изготвено въз основа на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление
на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. ДВ. бр. 1 от 3 Януари 2019 г.),
съгласно който общините трябва да разработят и изпълняват програма за управление на
отпадъците за територията на съответната община, като кметовете на две или повече
общини, включени в регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО, могат да разработят обща програма за
управление на отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи
отделните общини, са ясно разграничени в програмата. Програмата трябва да се разработи
в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за
управление на отпадъците и да включва необходимите мерки за изпълнение на
задълженията на кмета на община и изискванията по глава втора, раздел III от ЗУО.
3.

При разработване на програмата следва да се вземат предвид освен посочените законови
изисквания и европейски и национални програмни и методически документи и
изследвания.
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, когато планираната за
провеждане поръчка за услуга е на стойност от 30 000 лв. до 70 000 лв., без включен ДДС,
Възложителят прилага реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до
определени лица. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в
размер на 69 000.00 /шестдесет и девет хиляди/ лв. без включен ДДС, като същата е
определена с Решение 2 по Протокол № 13 от 21.04.2020 год. на Общо събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Горна Малина, включващо
общините Горна Малина и Елин Пелин.

II.

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Обект на поръчката – услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
2. Предмет на поръчката:
Предмет на настоящата поръчка е „Разработване на Регионална програма за
управление на отпадъците на Регион Горна Малина и Елин Пелин 2021 - 2025 г.”.
3. Срок на изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на дейностите в
обхвата на поръчката е не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, като
началният срок започва да тече от подписването на договора за възлагане.
Точният срок за изпълнение на обществената поръчка се оферира от участника в
техническото предложение в календарни дни, в цяло число.
ВАЖНО: Участниците, които предложат срок за изпълнение по-дълъг от
поставения максимален срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, ще бъдат
отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.
4. Прогнозна стойност на поръчката: Стойността на поръчката се определя в
български лева без вкл. ДДС. Максималният финансов ресурс, който Възложителят може
да осигури за изпълнение на обекта е 69 000.00 /шестдесет и девет хиляди/ лв. без
включен ДДС или 82 800.00 /осемдесет и две хиляди и осемстотин/ лв. с вкл. ДДС.
Стойността на поръчката се определя в лева и се предлага от участника в ценовата
му оферта.
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.
Предложените цени трябва да бъдат в лева без ДДС, закръглени до втория знак след
десетичната запетая. Същите следва да включват всички разходи на Изпълнителя, свързани
с качествено и срочно изпълнение на предмета на договора.

Оферти, надвишаващи посочената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от
участие в обществената поръчка, като неотговарящи на това предварително обявено
условие.
5. Финансиране – Настоящата обществена поръчка ще се финансира с част от
натрупаните средства, представляващи отчисления по чл. 20 от Наредба № 7/19.12.2013
год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията, изискани при
депониране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите.
6. Начин на плащане – Плащанията по договора се извършват по банков път
/банкова сметка посочена от изпълнителя/ в български лева, при спазване на реда и
условията на проекта на договора.
7. Обособени позиции – Настоящата обществена поръчка не е разделена на
обособени позиции. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
(когато е приложимо): Дейностите, включени в обхвата на поръчката се отнасят за един
обект и са взаимосвързани помежду си. Разделянето на обществената поръчка на
обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална
опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й и от
оскъпяването на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява
комплекс от взаимосвързани и взаимозависими дейности, които следва да бъдат
извършени в определена технологична последователност, като са технологично неделими.
Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните експерти с цел да
бъде разработена единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката.
Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант
от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска
недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено
или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи на различни изпълнители
на услугата, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни
ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на
работата и осъществяване на контрол върху изпълнението. От друга страна участието в
обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини,
включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно
възможности за осигуряване на конкурентна среда.
8. Срок на валидност на офертите – не по-малък от 180 /сто и осемдесет/
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
С подаването на офертата се счита, че участникът се съгласява с определения срок
на валидност на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока
на валидност на офертите до сключване на договора.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако след покана и в определения в нея срок не удължи срока на
валидност на офертата си.
9. Срок за подаване на офертите: В съответствие с обявата за събиране на оферти.
Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП и във връзка с §12 от ПЗР на Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., възложителят удължава срока за получаване на оферти с наймалко 3 /три/ дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от 3
/три/ оферти. Съобщението за удължаване на срока за получаване на оферти ще бъде
публикувано в Профила на купувача, както и публикуване на обява в АОП.
10. Критерий за оценка на офертите – Настоящата обществена поръчка се възлага
въз основа на „икономически най-изгодна оферта”.
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 към документацията „Методика за определяне на комплексната
оценка на офертите”.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
Участник, който е посочил цена по-висока от максималната допустима стойност се
предлага за отстраняване от процедурата.
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
А. Лично състояние на участниците
1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за
обществени поръчки /ЗОП/ и на изискванията на възложителя, посочени в обявата и
настоящата документация.
2. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато:
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, чл. 321а и
чл. 352 – 353 е от Наказателния кодекс;
2.2 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 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 участника, или
аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, доказан и 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:
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.6 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
Пояснения:
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП /т. 2.1, 2.2 и 2.6 по-горе/ се
подписва от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и
надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правоспособността му. Когато в състава на тези органи
участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице или
документите, удостоверяващи правоспособността му.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП
/т. 2.1, 2.2 и 2.6 по-горе/ се подписва от лицата, които представляват участника.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП /т. 2.3, 2.4 и 2.5 по-горе/ се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява.
При подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на
обстоятелствата с декларации, съгласно приложените образци.
Основанията за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от
горецитираните ограничения /съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП/. Декларации се представят
за всеки член на обединението.
Основанията по чл. 54, ал. 1 т. 3 от ЗОП /т. 2.3 по–горе/ не се прилагат, когато
размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на
сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключила финансова година, но
не повече от 50 000 лв.
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители
при изпълнението на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях
/съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП/.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3 – дневен срок от
настъпване на промяна в обстоятелствата по т. 2.
Б/ Специфични национални основания за отстраняване на участие
Участниците са длъжни да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните

действителни собственици /обн. ДВ бр. 1/03.01.2014 г./ и за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици се забранява пряко или
косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки
и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на
обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Не могат да бъдат самостоятелни участници свързани лица по смисъла на
дефиницията, посочена в §2, т. 45 от ДР на ЗОП /”Свързани лица” са тези по смисъла на §
1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа/.
Всички документи трябва да бъдат попълнени на български език, без поправки
и/или изтривания и представени в съответствие с предоставените от възложителя образци,
чиито условия са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни.
В/ Участие на обединения
В случай че участникът е обединение, следва да се представи копие от документ
/договор, споразумение или друг документ/, от който е видно правното основание за
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата
обществена поръчка:
правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
лицето, което ще представлява обединението;
да са предвидени клаузи за уговаряне на солидарна отговорност, когато
такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;
Пояснение:
Когато не е приложен документ за създаване на обединение или състава на
обединението се е променил след изтичане на крайния срок за подаване на оферти,
участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.
Г/ Участие на 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

основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на
подизпълнител, който не отговаря на условията по-горе.
Когато част 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 в този случай се
осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
изпълнителя, който е длъжен да го представи на възложителя в 15 /петнадесет/ дневен срок
от получаването му. Към искането изпълнителя предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или части от тях, като недължими. Възложителят има право да
откаже плащане към подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено, до момента
на отстраняване на причината за отказ.
Независимо от възможността за използване на подизпълнител отговорността за
изпълнението на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
След сключване на договора, преди започване на изпълнението му изпълнителя
уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всяка
промяна в представената информация в хода на изпълнението на поръчката.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишния подизпълнител, включително и по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента
дейности.
При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителя представя
на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходния
абзац.
ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1. Годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност
Възложителят не поставя изисквания относно годността /правоспособността/ за
упражняване на професионална дейност от участниците.
2. Изисквания относно икономическо и финансово състояние на участниците
Възложителят не поставя изисквания относно икономическо и финансово състояние
на участниците.

3. Технически и професионални способности на участниците
3.1. Участникът следва да има изпълнена минимум една услуга с еднакъв или
сходен предмет/обхват на предмета и обем на поръчката, изпълнена през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под сходна с предмета на поръчката се разбира дейност, изпълнение
на дейности по: проучвания/анализи за целите на изготвяне на стратегически документи
и/или изготвяне и/или актуализиране на стратегически, планови и програмни документи в
областта на околната среда.
Под сходна с обема на поръчката се разбира 1 бр. такава услуга.
При подаването на офертата, участникът декларира покриване на условието, като
попълва необходимата информация в Образец № 7. Преди сключване на договора за
обществена поръчка избраният за изпълнител участник, трябва да представи на
Възложителя документи, които доказват извършената услуга, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП.
3.2. Системи за качество
3.2.1. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съгласно
стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.
3.2.2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството съгласно
стандарта БДС EN ISO 14001 или еквивалентни.
При подаването на офертата, участникът декларира покриване на условието, като
попълва необходимата информация в Образец № 7. 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 и 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.
3.3.Екип за изпълнение
За изпълнение на дейностите, посочени в настоящото задание, всеки участник
трябва да предвиди екип за изпълнение, който да включва минимум 3 (трима) ключови
експерти, които да имат квалификация и опит да изпълняват качествено, в срок и по обем
всички задължения на Изпълнителя, описани в настоящото техническо задание през целия
срок на договора. Възложителят възлага професионалната компетентност и опит на
ключовия персонал, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, в показател,
включен в критерия за оценка на офертата съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка с ал. 4, т. 2
от ЗОП.
Поради тази причина в Техническото си предложение участникът представя
информация относно екипа за изпълнение на поръчката, който се оценява съобразно
показателите и подпоказателите, дефинирани в Методиката за комплексна оценка на

офертите. Документите относно ключовия персонал съставляват част от офертата и се
разглеждат след провеждане на предварителния подбор по смисъла на чл. 104, ал. 1 от
ЗОП. Минималният експертен състав за изпълнение на поръчката включва следните лица,
които да отговарят на посочените по-долу минимални изисквания за професионална
компетентност:
Ръководител екип – 1 бр.:
Квалификация: Висше образование, с минимална образователно-квалификационна
степен „магистър“ или еквивалент, област на висше образование „Социални, стопански и
правни науки“ или „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“
или еквивалент, съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с Постановление на Министерски съвет № 125 от
24.06.2002 г., или еквивалентна.
Професионален опит: минимум 3 (три) години опит в областта на изпълнение на
дейности, свързани с изготвяне на: стратегически, планови и програмни документи и/или
извършване на оценки на стратегически планови документи и/или социално-икономически
анализи/проучвания и/или прогнози за целите на стратегическото планиране или друга
област в приложното поле на предмета на поръчката.
Експерт „Отпадъци“ - 1 бр.
Квалификация: Висше образование, с минимална образователно-квалификационна
степен „магистър“ или еквивалент, област на висше образование „Социални, стопански и
правни науки“ или „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“
или еквивалент, съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с Постановление на Министерски съвет № 125 от
24.06.2002 г., или еквивалентна.
Професионален опит: минимум 2 години общ професионален опит, участие в
изпълнение на поне 1 договор/проект за дейности, свързани с изготвяне на проект и/или
анализи и/или проучвания и/или оценки в сферата на управление на отпадъците.
Експерт „Икономист” – 1 бр.
Квалификация: Висше образование, с минимална образователно-квалификационна
степен „магистър“ или еквивалент, област на висше образование „Социални, стопански и
правни науки“ или „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“
или еквивалент, съгласно Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, утвърден с Постановление на Министерски съвет № 125 от
24.06.2002 г., или еквивалентна.
Професионален опит: минимум 2 години общ професионален опит,
участие/изпълнение в минимум 1 икономически и финансови анализ и/или оценки в
сферата на управление на отпадъците.
*Забележки:
1. По отношение ключовите експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на
Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални
квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и
упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски
съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие за взаимна

оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от
изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7
септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности в
еквивалентни области на висшето образование от лица, придобили образованието си в
чужбина, или получили специалност в професионално направление с друго наименование,
но еквивалентна на изискуемите.
2. Под „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование в
наше или извън страната учебно заведение, където съответната специалност е
наименована по друг начин, обхваща същата област на знание или е специалност
приравнени към посочените.
3. Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението на всяка от
длъжностите в изисквания екип.
4. Посоченият състав на екипа е минимален. Към него могат да се включват и
други експерти в зависимост от нуждите, натовареността, интензитета на работа и
поставените срокове.
5. Чуждестранните участници могат да бъдат със специалности и
правоспособност еквивалентни на горепосочените, съобразно законодателството на
държавата, в която конкретният експерт е придобил образователноквалификационната си степен и специалност.
За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на
минималните изисквания за участие от потенциалните участници в поръчката, относими
към всяко конкретно поставено от възложителя изискване.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически
възможности и/или квалификация 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 тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани
предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с изискванията на
Възложителя, посочени в настоящата документация. Всеки участник може да представи
само една оферта, включваща изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката.
Не се допуска представянето на варианти.
До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и техни обединения.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи
и документ за учредяване на обединението /заверено копие/.

Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки участник
трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или
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 кандидати или участници в една и
съща процедура.
Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на
участника.
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата – по Образец № 1;
2. Оферта на участника включваща: посочване на единен идентификационен код по
чл.. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане
на процедурата – по Образец № 2;
3. Договор или споразумение за учредяване на обединението /копие/ със
задължително посочване на представляващия, когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице;
4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици – по Образец № 4;
5. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 5;
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3 – 6 от ЗОП - по Образец № 6;
7. Декларация за съответствие с критериите за подбор – по Образец № 7;
8. Техническо предложение - по Образец № 8;
9. Ценово предложение - по Образец № 9;
Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в
запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват:
наименование на участника, включително участниците в обединението
/когато е приложимо/;
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен
адрес;
наименование на поръчката за която участникът кандидатства;

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка и обратна
разписка на адрес: Община Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1, с. Горна Малина, п.к.
2131.
Ако Участникът изпраща оферта чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока
за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.
Възложителя изготвя регистър на получените оферти.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към
момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото , определено
за тяхното подаване, все още има чакащи лица те се включват в списък, който се подписва
от представител на възложителя и от присъстващите лица. Не се допуска приемане на
оферти от лица, които не са включени в този списък.
До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшно
участие в процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно
изписан текст: „Допълнение/Промяна към оферта вх. №…………….”.
След изтичане на крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да
оттеглят или променят офертите си.
При писмено искане за разяснение по условията на обществената поръчка,
направено до 3 /три/ дни преди изтичането на срока за получаване на офертите,
възложителя е длъжен най-късно на следващия работен ден да ги публикува в профила на
купувача /чл. 189 от ЗОП/.
Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни, ако в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Съобщението за
удължаване на срока за получаване на оферти ще бъде публикувано и в профила на
купувача. Адрес на профила на купувача: http://www.gornamalina.eu/newsite/?cat=7.
След изтичането на този срок възложителят ще разгледа и оцени получените
оферти, независимо от техния брой.
VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
След изтичане на срока за приемане на офертите възложителя назначава комисия,
която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за
отварянето им. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.

Когато член на комисията не може да изпълнява задълженията си по обективни
причини или за него е възникнал конфликт на интереси, възложителят определя със
заповед нов член.
Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, във връзка с §12 от ПЗР на Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и
обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват
представители на участниците.
По време на публичната част от заседанието си, комисията извършва следните
действия:
Отваря офертите по реда на тяхното постъпване и регистриране в
деловодството;
Обявява пред присъстващите предлаганите цени на всички участници;
С изпълнението на горните действия приключва публичната част от заседанието,
след което комисията продължава работата си в закрито заседание.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията за
личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника,
като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок от 3 /три/ работни дни.
Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за
класирането на участниците.
Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване. Утвърденият от кмета на
общината протокол се изпраща до участниците, с придружително писмо и се публикува в
Профила на купувача в същия ден.
VІІ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка е длъжен да
представи гаранция за изпълнение преди подписване на договора. Размерът на гаранцията
за изпълнение е 3 /три/ % от стойността на договора, без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
Парична сума;
Банкова гаранция ;
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя;
Участникът сам избира формата на гаранцията. Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да е
наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или
титуляр на застраховката.
Паричната гаранция може да се внесе по следната банкова сметка на възложителя:
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, кл. Агенция Горна Малина

Банков код (BIC): UNCRBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG91UNCR96603311292019.
Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, изпълнителят е
длъжен да представи оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция, която да е с
валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.
В случай, че срокът на договора бъде продължен, то изпълнителят се задължава да
продължи срока на банковите гаранции.
При представянето на гаранция под формата на застраховка – тя следва да е в полза
на възложителя и със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичане на
срока за изпълнение на договора. В застраховката трябва да е изрично установено, че тя
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, както и
задължение на застрахователя да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане
от възложителя, в случай че изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по
договора, в съответствие с определеното в него.
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се
уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и
изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител
в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.
Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за
сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

IX.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на настоящата обществена поръчка е разработване на Регионална програма
за управление на отпадъците на територията на Регион Горна Малина и Елин Пелин 2021 2025 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), съгласно формата определена с издадените от МОСВ през 2015 г. Методически
указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците.

Основни изисквания към обхвата и съдържанието на Регионалната програма за
управление на отпадъците - Регионалната програма за управление на отпадъците на
територията на Регион Горна Малина и Елин Пелин 2021 - 2025 г., включваща общините
Горна Малина и Елин Пелин следва да се разработи в съответствие със структурата,

целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците и следва да
включва минимум:
Встъпителна част с кратка информация за общината, членство в регионално
сдружение за управление на отпадъците, географски, демографски и социалноикономически характеристики, нормативно основание за разработването на програмата, за
обхвата и продължителността й, основните цели и резултати от изпълнението й, видове
отпадъци в обхвата на програмата, кратка информация за резултатите от процедурата за
екологична оценка на програмата и от обществените консултации при нейното
разработване, както и органите, отговорни за разработване и одобрение на програмата.
Анализ на съществуващата система за управление на отпадъците в
Регион Горна Малина към 2020 година и съответните прогнози за развитието до 2025
година, който да включва минимум: анализ на действащите програмни документи на
национално и общинско ниво в контекста на правата и задълженията на общините от
Региона по управление на отпадъците, анализ и прогнози за отпадъците с изводи и
препоръки, анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците; анализ на
институционалния капацитет в сферата на управление на отпадъците; анализ на замърсени
в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното
възстановяване; анализ на организационните форми за управление на отпадъците,
планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите; анализ на
информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците; анализ на
информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци; изготвяне на
прогнози за образуваните отпадъци.
SWOT анализ - следва да бъде изготвен въз основа на изготвените анализи
на текущото състояние на управлението на отпадъците в общините от Региона и
прогнозите за бъдещо развитие и дефиниране на целите и приоритетите в регионалната
програма.
Цели на Регионалната програма за управление на отпадъците и
алтернативи за постигането им.
Разработване на подпрограми с мерки за достигане на целите и
индикаторите за проследяване на напредъка за изпълнение на мерките, включително
план за действие и разработване на програма за предотвратяване образуването на
отпадъци.
Екологична оценка и оценка на съвместимостта с предмета и целите на
опазване на защитените зони в съответствие с изискванията на Закона за опазване на
околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
Координация с други общински и регионални планове и програми – в
този раздел следва да се опише взаимовръзката на регионалната програма с други
програмни документи на национално, регионално и общинско ниво и необходимостта от
координацията и съвместяването им с цел постигането на синергичен ефект за
изпълнението им.
Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на
Регионалната програма за управление на отпадъците, която да включва информация за
начина на текущо наблюдение, процедура за отчитане и контрол по изпълнение на

програмата и при какви обстоятелства ще се актуализира, в какъв времеви интервал и кой
ще отговаря за актуализацията.
Организиране и провеждане на консултации с обществеността и
заинтересованите страни при разработване на Регионалната програма за управление
на отпадъците. Този раздел следва да включва анализ на заинтересовани страни, методи
за провеждане на консултации и организация на процеса на публични консултации.
Регионалната програма трябва да включва необходимите мерки за
изпълнение на задълженията на Кмета на всяка от общините, регламентирани в Глава
втора, раздел ІІІ на ЗУО.
Разработената Програма да е достъпна за разбиране от страна на
неспециалисти и на широката общественост.
Подробно описание на обхвата и съдържанието на Регионалната програма за
управление на отпадъците - събиране, актуализация и анализ на информацията:
Обща информация за Регион Горна Малина, включваща данни за всяка
от общините от Региона, като:
•
Географски, демографски и социално-икономически характеристики, като:
географско разположение; административна област; територия и природни ресурси;
климатични особености и състояние на околната среда; население, гъстота, и населени
места; транспортни връзки; сграден фонд; основни отрасли, заетост, БВП на 1 жител;
характер на икономиката; структура на заетостта; общински бюджет;
• Членство на общините в регионално сдружение за управление на отпадъците –
наименование на сдружението и неговите членове – общини;
• Стратегическо планиране на всяка от общините и приоритети за развитие;
• Нормативно основание за изработване на програмата, времеви хоризонт и
органи на разработване и одобрение на програмата и дата на одобрение;
• Представяне на картен материал, който да даде визуална представа за мястото
на общините на територията на страната и регионалното сдружение за управление на
отпадъците;
Анализ на действащите нормативни и програмни документи в
контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците:
Анализ на националната нормативна рамка - да се идентифицира възможно найпълният набор от ангажименти на общините от Региона, произтичащи от националното
законодателство. Да се посочат задълженията на общините, които в консолидиран вариант
са представени в анализите в националния план. Да се представят и основните принципи и
йерархия на управление на отпадъците, които са в основата не само на националното, но и
на европейското законодателство. Препоръчително е те също да бъдат представени в
анализа, за да могат гражданите и другите заинтересовани лица, и организации да бъдат
запознати с тях.
Анализ на общинската нормативна рамка - да се анализират Общинските наредби
за управление на отпадъците и съответствието им с минималните изисквания на ЗУО за
съдържание на общинските наредби. Анализът следва да обхване и други нормативни
актове за всяка от общините от Региона, пряко или косвено свързани с управлението на

отпадъците, в т. ч. „Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги“ и др.
Основни изводи и препоръки - на основата на изготвените анализи следва да се
изведат основните изводи относно развитието и обезпечеността за всяка от общините от
Региона с програмни и нормативни документи на общинско ниво, както и актуалността на
тези документи от гледна точка на приетите документи на национално ниво. Анализът
трябва да приключи с предложения и препоръки за мерки, които трябва да предприеме
всяка община в Региона, за да се преодолеят констатирани от анализа по-горе пропуски.
- Анализ на потоците отпадъци
Анализ на битовите отпадъци - информацията за битовите отпадъци, следва да се
фокусира върху последните години (не по-малко от 5 г.), а за другите потоци (не по-малко
от две), като разглежда:
o
Количества генерирани и третирани отпадъци;
o
Количества разделно събрани отпадъци;
o
Количества разделно събрани отпадъци от опаковки;
o
Норма на натрупване;
o
Морфологичен състав;
o
Физикохимични свойства;
o
Оценка на тенденциите за анализирания период и спрямо средните за
страната показатели, установяване на сходства и разлики.
Анализ на други потоци отпадъци, генерирани на територията на всяка от
общините в т. ч.: строителните отпадъци; биоразградими отпадъци; излезли от употреба
моторни превозни средства; негодни за употреба батерии и акумулатори; отпадъци от
електрическо и електронно оборудване; негодни за употреба гуми; отработени масла и
петролни продукти; отпадъците от лечебни заведения; неопасни производствени отпадъци;
опасни битови отпадъци; опасни производствени отпадъци.
Изводи и препоръки - посочват се най-важните констатации и изводи,
включително:
• Нормата на натрупване спрямо средната за страната, изпълнението на целите,
заложени от законодателството към момента на анализа;
• Препоръки за предприемане на действия и мерки за всяка от общините в
Региона, за да се преодолеят пропуските и да се достигнат целите за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците.
Анализ на инфраструктурата и техническата обезпеченост за
управление на отпадъците:
Инфраструктура и техническа обезпеченост за битови отпадъци.
Инфраструктура и техническа обезпеченост за отпадъци от строителство и
разрушаване.
Инфраструктура и техническа обезпеченост са събиране и третиране на други
потоци отпадъци в т.ч. ИУЕЕО, ИУМПС, батерии и акумулатори, излезли от употреба
гуми, биоразградими, отработени масла, опасни битови отпадъци и др.
Анализите на инфраструктурата и техническата обезпеченост следва да включват:

•
Системи за събиране на битови отпадъци, включително разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на отпадъци;
•
Предприетият подход за събиране на съответния вид отпадъци;
•
Брой, вид и обем на използваните съдове, брой на обслужваното население
от един събирателен пункт или контейнер;
•
Вид и брой на съответните автомобили за транспортиране, маршрути и
периодичност на извозване на съдовете за съответните отпадъци;
•
Дружества, извършващи събиране, третиране и транспортиране на
съответните отпадъци;
•
Предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на различни
потоци отпадъци, смесени битови, отпадъци от опаковки, биоразградими отпадъци:
o
Депониране
o
Термично третиране – изгаряне;
o
Биологично третиране – компостиране, анаеробно третиране и механично;
o
Други методи за физическо и/или химическо третиране;
o
Повторна употреба;
o
Подготовка за повторна употреба;
o
Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
•
Карта на съоръженията (местонахождение, капацитет, дейност) на
територията на Региона;
•
Дружества депониращи, рециклиращи и третиращи отпадъци;
•
Временно съхранение на отпадъци;
•
Поддържане на чистотата на места за обществено ползване (лятно и зимно);
•
Заинтересованост за участие на населението в организираните системи за
разделно събиране.
Основни изводи и препоръки, които да се съобразят с:
•
Изискванията на нормативната уредба по управление на отпадъците и
осигуреността на общините от Региона с инфраструктура и техника за съответните потоци
отпадъци;
•
Актуалните количества на битовите отпадъци по потоци отпадъци, наймалко за потоците отпадъци, за които има поставени количествени цели за рециклиране,
оползотворяване и намаляване на депонирането, и прогнозите за количествата на тези
потоци отпадъци;
•
Напредъка по осигуряването на съответния вид инфраструктура;
•
Необходимите ключови стъпки и мерки за осигуряване на съответната
инфраструктура.
Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците, с акцент върху контролните функции
•
Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската
администрация във всяка община;
•
Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на
проблемите за отпадъците във всяка община;

•
Местна нормативна уредба, имаща отношение към управление на
отпадъците;
•
Организационната структура и предприети действия за съвместно решаване
на проблемите по отпадъците с другите общини в рамките на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците (РСУО);
•
Разпределение на изпълнението на нормативните цели за УО между
участниците в РСУО;
•
Контролно звено в рамките на общината или друга структура за контрол,
брой и статут на контрольорите, брой на направените проверки, съставените актове,
наложени глоби през последните две години, териториално разпределение и обхват на
контрола;
•
Списък на най-често срещаните видове нарушения и нарушители.
Изводи и препоръки
Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците,
планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите
Схеми за финансиране на дейностите по управление на отпадъците;
Начини за определяне на такса битови отпадъци;
Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране.
•
Разходи за сметосъбиране на битови отпадъци;
•
Разходи за третиране и депониране на отпадъци;
•
Разходи за поддържане на съоръжения;
•
Разходи за ремонт и изграждане на нова инфраструктура;
•
Разходи за ремонт и техническо обезпечаване на дейностите;
•
Разходи за ликвидиране на незаконни сметища;
•
Разходи за лятно почистване на места за обществено ползване;
•
Разходи за зимно почистване на места за обществено ползване в рамките на
всяка от общините от Региона (зимно поддържане на общинските пътища и
републиканските пътища);
•
Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци;
•
Разходи за други дейности по чистотата;
•
Структура на разходите за управление на отпадъците и тенденции;
•
План сметка за разходите;
•
Структура на приходите от такса битови отпадъци и тенденции;
•
Планиране на приходите;
•
Изводи и препоръки.
Анализ на информирането на обществеността по въпросите на
управление на отпадъците
•
Информационни и разяснителни дейности и привличане на обществеността;
•
Използвани методи и форми за предоставяне на информация на гражданите и
фирмите относно предоставяните от общината услуги;

•
Информация за планираните разходи за дейностите по управление на
отпадъците;
•
Разяснителни и образователни дейности за привличане на обществеността, в
т. ч:.
o
Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
o
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
o
Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране
и транспортиране на отпадъци;
o
Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
•
Информация за начина на определяне и размера на такса битови отпадъци;
•
Информация за въвеждане на нови системи и промени в организацията на
управление на отпадъците;
•
Информация за замърсени терени и нарушения свързани с незаконно
изхвърляне на отпадъци;
•
Начини за предоставяне а информация относно предоставяните услуги по
управление на отпадъците;
•
Друга информация относно управление на отпадъците.
•
Изводи и препоръки.
- Друга информация.
Прогнози - определяне на предвижданията, относими към системата за
управление на отпадъците:
•
Прогноза за населението;
•
Изменение на климата;
•
Прогнози за икономически показатели при управление на отпадъците;
•
Прогноза на генерираните и третирани отпадъци;
•
Прогнози относно функциониране и развитие на Регионалната система за
управление на отпадъците.

SWOT анализ
Въз основа на изводите от направените анализи на текущото състояние на
управлението на отпадъците в общите от Регион Горна Малина и прогнозите за бъдещото
развитие, да се изготви SWOT анализ, на база на който ще се определят насоките за
развитие на всяка община от Региона и ще се дефинират целите и приоритетите на
Регионалната програмата.
Като се вземат предвид икономическите и социални фактори, които оказват
влияние върху прогнозите за демографско и икономическо развитие, производство и
потребление, климатични условия, нормата на натрупване и др. Изпълнителят следва да
разработи и представи за разглеждане на Възложителя няколко сценария (минимум
три), които да развиват и надграждат общинската система за управление на
дейностите с отпадъци и да гарантират постигане на заложените в ЗУО количествени

цели. След обсъждане на предложените сценарии с Възложителя, избраният сценарий ще
послужи за определяне на конкретните цели и приоритети.
Определяне на цели и приоритети
Отчитайки националната политика в областта на управление на отпадъците,
общинските програмни документи за развитие, конкретните условия и нужди на общините
от Региона, както и избрания сценарий за развитие, да се формулират дългосрочни и
средносрочни цели за периода от 2021 г. до 2025 г., и краткосрочни цели за период 2021 г.
– 2023 г.
•
Целите трябва да бъдат съобразени с йерархията на управление на
отпадъците и целите, заложени в националното законодателство, а така също и с
последните насоки и тенденции в ЕС, касаещи управлението на отпадъците;
•
Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците;
•
Повторна употреба и подготовка за повторна употреба на предмети от бита;
•
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
•
Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране
и транспортиране на отпадъците;
•
Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;
•
Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво;
•
Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;
•
Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за
управлението на отпадъците;
•
Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите
„разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” при интегрирано
управление на отпадъците;
•
Участие на обществеността и бизнеса;
•
Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията
на националното законодателство.
Въз основа на заключенията от предходните действия да се определят
стратегическите и оперативните цели за Региона, които да кореспондират с целите,
заложени в Националния план за управление на отпадъците, както и да гарантират и
подпомагат постигането им.
Изпълнителят да разработи и разгледа различни алтернативи за постигане на целите
и въз основа на анализа на алтернативите да се избере най-подходящата алтернатива за
постигане на целите.
Следва да се определят измерими и ясни индикатори и срокове за постигане на
заложените цели.
Определяне на финансовата рамка, касаеща изпълнението на програмата
•
Да се определят достъпните финансови ресурси, механизми и схеми на
финансиране;

•
Да се идентифицират и анализират: максимални икономически ползи;
максимални социални ползи; финансовите рискове пред изпълнение на Програмата.
План за действие с подпрограми и мерки
Изпълнителят да изготви план за действие съдържащ подпрограми, които да
включват мерки и действия за постигане на целите.
•
Подпрограма с мерки за предотвратяването образуването на отпадъци;
•
Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за
подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия,
метали, пластмаса и стъкло;
•
Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и
изискванията на НПУО за биоразградимите отпадъци;
•
Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци
и отпадъци разрушаване на сгради;
•
Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена
експлоатация;
•
Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и
информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците.
Планът за действие на подпрограмите, подготвен в табличен вид да съдържа
следните елементи:
•
Стратегическа цел;
•
Оперативна цел;
•
Дейности (мерки);
•
Бюджет (хил. лв.);
•
Източници на финансиране;
•
Срок за реализация;
•
Очаквани резултати;
•
Индикатори за изпълнение (текущи и целеви);
•
Отговорни институции (водеща и партньор).
Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на програмата
•
Да се разработи и представи методика за наблюдение, анализ и оценка за
техническите, финансови и организационни резултати от изпълнението на Програмата;
•
Да се определят индикатори за изпълнение и индикатори за резултат;
•
Да се идентифицират начините и средствата за получаване на обратна връзка
от различните видове заинтересовани страни в процеса на осъществяване на Програмата.
Докладване
Всички доклади и изготвени материали трябва да бъдат представени на български
език в електронен формат.

Всеки разработен продукт се представя предварително за преглед и коментари на
Възложителят, който следва да даде становище в рамките на 2 седмици от получаването на
проекта на доклад.
Изпълнителят представя окончателния продукт с придружителните документи в 2
екземпляра на хартиен и електронен носител.
Х. 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.

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 екип, експерт „Отпадъци” и експерт
„Икономист”, неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя, изготвено съгласно
Образец № 8.
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.
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 екипа

40

ТП1.2

Професионална компетентност на експерт „Отпадъци”

30

ТП1.3

Професионална компетентност на експерт „Икономист”

30

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

Професионална компетентност на ръководителя на проекта
(ТП 1.1)
Специфичен професионален опит: 3 (три) години опит в областта на
изпълнение на дейности, свързани с изготвяне на: стратегически, планови и
програмни документи и/или извършване на оценки на стратегически
планови документи и/или проекти в приложното поле на предмета на
поръчката и/или анализи/проучвания и/или прогнози за целите на
стратегическото планиране или друга област в приложното поле на
предмета на поръчката
Специфичен професионален опит: 5 (пет) години опит в областта на
изпълнение на дейности, свързани с изготвяне на: стратегически, планови и
програмни документи и/или извършване на оценки на стратегически
планови документи и/или проекти в приложното поле на предмета на
поръчката и/или анализи/проучвания и/или прогнози за целите на
стратегическото планиране или друга област в приложното поле на
предмета на поръчката
Специфичен професионален опит: 7 (седем) години опит в областта на
изпълнение на дейности, свързани с изготвяне на: стратегически, планови и
програмни документи и/или извършване на оценки на стратегически
планови документи и/или проекти в приложното поле на предмета на
поръчката и/или анализи/проучвания и/или прогнози за целите на
стратегическото планиране или друга област в приложното поле на
предмета на поръчката

Брой точки

10

20

40

1.2. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на експерт „Отпадъци”
(ТП 1.2) се определя на база на декларирания от участника специфичен професионален опит
на предвидения за изпълнение на поръчката експерт „Отпадъци” при следните условия:
Професионална компетентност на експерт „Отпадъци”
Брой точки
(ТП 1.2)
Специфичен професионален опит: участие в изпълнение на поне 1
договор/проект за дейности, свързани с изготвяне на проект и/или анализи
10
и/или проучвания и/или оценки в сферата на управление на отпадъците.
Специфичен професионален опит: участие в изпълнение на поне 3
договор/проект за дейности, свързани с изготвяне на проект и/или анализи
20
и/или проучвания и/или оценки в сферата на управление на отпадъците.
Специфичен професионален опит:, участие в изпълнение на поне 5
договор/проект за дейности, свързани с изготвяне на проект и/или анализи
30
и/или проучвания и/или оценки в сферата на управление на отпадъците.
1.3. Оценката по подпоказателя Професионална компетентност на експерт
„Икономист” за третиране на отпадъци (ТП 1.3) се определя на база на декларирания от
участника специфичен професионален опит на предвидения за изпълнение на поръчката
експерт „Икономист” при следните условия:
Професионална компетентност на експерт „Икономист”
Брой точки
(ТП 1.3)
Специфичен професионален опит: участие/изпълнение в минимум 1
икономически и финансови анализ и/или проекти/оценки в сферата на
10
управление на отпадъците.
Специфичен професионален опит: участие/изпълнение в минимум 3
икономически и финансови анализ и/или проекти/оценки в сферата на
20
управление на отпадъците.
Специфичен професионален опит: участие/изпълнение в минимум 5
икономически и финансови анализ и/или проекти/оценки в сферата на
30
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.

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%

