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КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ ДО УЧИЛИЩАТА И ГРАДИНАТА В ОБЩИНА
ГОРНА МАЛИНА ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ 2020/2021 И 2021/2022 ГОД.”

с. Горна Малина
2020 г.

УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА ОП С ПРЕДМЕТ:
„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ДО
УЧИЛИЩАТА И ГРАДИНАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ
2020/2021 И 2021/2022 ГОД.”
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. 1, т.
1, б. „б” 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 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 на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/
по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази
документация.
3.
Мотиви за избор
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, когато планираната за
провеждане поръчка за доставки и услуги е по-голяма или равна на 270 000 лв., без
включен ДДС, Възложителят прилага реда за възлагане по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 11 от ЗОП. В
настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 296
802.00 /двеста деветдесет и шест хиляди осемстотин и два лева/ лв. без включен ДДС.
II.

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Обект на поръчката – услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
2. Предмет на поръчката - „Организиране на специализиран превоз на деца и
ученици до училищата и градината в община Горна Малина през учебните 2020/2021 и
2021/2022 год.”, съгласно техническа спецификация.

3. Място на изпълнение на поръчката – територията на община Горна Малина.
4. Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение на обществената
поръчка е от сключване на договора до 30.06.2022 г. /за двете учебни години – 2020/2021 и
2021/2022/.
5. 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 296 802.00 /двеста и деветдесет и шест хиляди
осемстотин и два/ лв. без включен ДДС или 356 162.40 /триста петдесет и шест хиляди
сто шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ 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.
6. Финансиране - Услугата се финансира със средства от републиканския бюджет.
7. 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.
8. 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
специализиран превоз на деца и ученици от населените места в общината до близките
учебни заведения 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 маршрути. Предметът на поръчката представлява комплекс от
взаимосвързани и взаимозависими дейности - превоз, които следва да бъдат извършени в
определена последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да
се осигури работеща синхронизация на различните дейности и се изисква разработване на
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 и техника 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, обезпечаване на безопасни условия 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.
9. 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.
10. Срок за подаване на офертите: В съответствие с обявлението за поръчка.
11. 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”.

ІIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Общи изисквания
1.1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да
участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително
техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация.
1.2. В случай че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи
копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- представляващият обединението;
Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване
на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между
участниците в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/консорциум
липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на
обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен
от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.3. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно
правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя
за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП.

Забележка: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда
изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е
обединение на физически и/или юридически лица.
1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право
да представи само една оферта.
1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в
една и съща процедура.
Когато определеният изпълнител е обединение, което не юридическо лице,
договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред
възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в
която обединението е установено.
Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на
договора за обществената поръчка.
1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които
се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
1.9. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители,
за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.
1.10. Участниците могат да използват 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.
1.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
1.13. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща
копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
2. 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.
3. 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.
IV.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност
За доказване наличие на годност /правоспособност/ за упражняване на
професионална дейност, участникът трябва да притежава валиден Лиценз за извършване на
обществен превоз на пътници и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници към
лиценза, издадени от МТИТС или копие на лиценз на Общността и заверени копия към
него, съответстващи на броя на предложените за участие автобуси.
За целта, участникът представя заверени копия на Лиценза за извършване на
обществен превоз на пътници и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници
към лиценза или валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от
професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или
декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните
органи, съгласно националния му закон.
Пояснение:
В случай че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице,
посоченото минимално изискване важи и следва да бъде доказано от този член на
Обединението, който, според направеното разпределение на дейностите в договора за
обединение ще вземе участие в тях.
В случай че участникът ползва подизпълнител/и и някой от подизпълнителите му
ще изпълнява отделни маршрути, то този подизпълнител също трябва да представи
Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и удостоверения на ППС за
обществен превоз на пътници към лиценза.
2. Изисквания относно икономическо и финансово състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания
състояние на участниците.

относно

икономическо

и

финансово

3. Технически и професионални способности на участниците
3.1. Участникът следва да докаже, че през предходните 5 (пет) календарни години,
считано до датата на подаване на офертата, има успешно изпълнени минимум 2 (два)
договора, свързани с изпълнение на специализиран превоз на деца и ученици - попълва се
съответната част от ЕЕДОП - Образец № 1.
3.2. Участникът трябва да разполага поне с четири основни МПС – 20 + 1 места – 2
броя и 49 + 1 – 2 броя. Доказва се с декларация за техническото оборудване, което ще
бъде използвано при изпълнение на обществената поръчка - попълва се съответната
част от ЕЕДОП - Образец № 1; Декларацията трябва да е придружена със свидетелства за
регистрация на МПС, описани в декларацията, конролен талон за преминат годишен
технически преглед, копия от удостоверенията за техническа изправност на ППС (част І,
буква А и част ІІ) на автобусите и др. В декларацията следва да бъдат посочени марка,
модел, рег. номер, екологичност. В случай че МПС не са собственост на участника,
същият трябва да представи доказателства, че МПС са на разположение на участника за
срока на поръчката.
Автобусите, предложени за извършване на специализиран превоз по настоящата
процедура, следва да не участват в изпълнението на линии по действащи договори, с
изключение на договори, чиито срок изтича преди сключване на договора по настоящата
процедура, което обстоятелство участникът декларира с декларация свободен текст.
3.3. Броят на водачите на МПС се доказва със списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата попълва се съответната част от ЕЕДОП - Образец № 1; Към списъка участникът
прилага за всеки посочен в него водач на МПС задължително: а. Карта за квалификация на
водач на МПС; б. Свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; в.
Удостоверение за психологическа годност.
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.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ВАЖНО!
Съгласно чл. 67, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, Възложителят може
да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите
представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
V. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Възложителя предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на
публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.
Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен на официалната
интернет страница на община Горна Малина – http://www.gornamalina.eu/newsite/, в
профила на купувача http://www.gornamalina.eu/newsite/?cat=10.
VI. РАЗЯСНЕНИЯ
1. Искане на разяснения
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението,
обявлението, документацията за обществената поръчка.
2. Срокове за искане на разяснения
При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка,
направено до 5 дни - преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят
публикува в профила на купувача писмени разяснения.
3. Срокове за предоставяне на разяснения
Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от
получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
4. Начин на предоставяне на разясненията
Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.
VII. ОФЕРТА

1. Подготовка на офертата
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за обществената поръчка.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от възложителя.
Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи
единствено от участниците.
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят
на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в
процедурата.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължител
Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено л
2. Съдържание на офертата
Офертата се представя на бълагрски език в запечатана, непрозрачна опаковка от
участника или от упълномощено от него лице – 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, вкл. участниците в обединението (когато е
приложимо);
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на обществената поръчка.

Всяка опаковка включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП .
2.1. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци:
а) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а
когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката. – попълва се Образец № 1
Указание за подготовка на ЕЕДОП:
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които
се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5,
б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, ЕЕДОП се предоставя
задължително в електронен вид.
Предвид горното заинтересованите лица използват един от посочените по-долу
начини за попълване и предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, както следва:
2.1.1. Подготовка:
2.1.1.1. Подготовка на ЕЕДОП чрез системата за електронен ЕЕДОП:
Електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) се подготвя чрез използване на осигурената от
Европейската Комисия безплатна услуга чрез информационна система за eЕЕДОП.
Системата дава възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да
бъде изтеглен, подписан електронно и приложен към офертата. Системата дава
възможност и за повторно използване на вече генериран еЕЕДОП.
Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и
е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес:
https://espd.eop.bg/espd-web/.
Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП
(еЕЕДОП) - файл, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП.
За да попълните предоставения образец на еЕЕДОП е необходимо да преминете
през следните стъпки:
2.1.1.2. Изтегляте приложения към документацията файл - "espd-request.xml" и го
съхранявате на компютъра си.
2.1.1.3. Отворяте интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберате
български език.
2.1.1.4. В долната част на отворилата се страницата под въпроса "Вие сте?"
маркирате "Икономически оператор"
2.1.1.5. В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирате „Заредите файл ЕЕДОП“
2.1.1.6. В новопоялвилото се поле „Качете документ“, натискате бутона „Избор на
файл“, след което изберете файла, запазен съгласно стъпка „а“.
2.1.1.7. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето
предприятие и натиснете бутона „Напред“.
2.1.1.8. Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн.
След попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона

„Напред“. Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи
бутон „Преглед“, чрез натискането на който се зарежда целят попълнен еЕЕДОП.
2.1.1.9. След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява
бутон „Изтегляне като“, чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на
документа. Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра си, за да
можете да се възползвате от повторно редактиране на документа.
2.1.1.10. Изтегленият *.pdf файл се подписва електронно от всички задължени лица
и се предоставя към документите за участие в процедурата.
В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при
предоставянето му с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF
формат.
2.2. Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във формат *.doc:
Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП във формат *.doc,
който може да бъде попълнен и подписан с електронен подпис.
Данните, които се попълват в ЕЕДОП зависят от формата на участие и
обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа.
След попълване на образеца, същият се подписва електронно от всички задължени
лица и се предоставя към документите за участие в процедурата.
2.2.1. Представяне на ЕЕДОП в електронен вид:
2.2.1.1. Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е
той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета
документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не
следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
2.2.1.2. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен
път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е
снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на
интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.
В тези случаи на основание чл. 44 от ППЗОП се представя декларация, с която се
потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания
ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
Забележка 1: Заинтересованите лица следва да имат предвид, че съгласно даден
отговор от Агенция по обществени поръчки, подписването на ЕЕДОП с електронен
подпис дава възможност за последователно полагане на няколко подписа без да е
необходимо лицата да се намират на едно и също място, т.е. дистанционно. Това
обхваща и случаите на лица, ситуирани в чужбина.
Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП,
независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното
провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице основания за
отстраняване за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които
се декларират съответните обстоятелства.
Забележка 2: Във връзка с горното е издадено Методическо указание изх. № МУ4/02.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки относно
предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в
електронен
вид
–
еЕЕДОП,
поместено
на
интернет
адрес
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.
3. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители,
за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.

Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да
отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще
изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса,
които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от
процедурата.
4. Участниците могат да използват 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. Участниците могат да използват въможността,
когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и
подписан електронно ЕЕДОП.
В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя
декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на
подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп
до документа.
5. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
5.1. лицата, които представляват участника или кандидата;
5.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
5.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
6. Лицата по т. 5.1 и 5.2 са, както следва:
6.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
6.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105
от Търговския закон;
6.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;
6.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал.
1 от Търговския закон;
6.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал.
1 от Търговския закон;
6.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
6.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която
клонът е регистриран;
6.8. в случаите по т. 5.1 – 5.7 – и прокуристите, когато има такива;
6.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които
представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно
законодателството на държавата, в която са установени.
7. В случаите т. 6.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от
едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
9. В случаите по т. 8, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
10. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и
документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата.
11. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се
съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който
съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация
за тези обстоятелства служебно на възложителя.
12. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и
преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.
56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
Важно:
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
А. Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата.
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите
по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
участника;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда;
Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от
ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение
на договор за обществена поръчка.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение съгласно законодателството на съответната държава.
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи,
когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на
възложителя по служебен път.
Б. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
Указание за подготовка:
1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
1.1. 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;
1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
1.3. 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.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане
на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
Важно:
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или
нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и
представените доказателства се посочват в решението за класиране или
прекратяване на процедурата.
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;
В. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие.
Г. Техническо предложение - попълва се Образец № 2, съдържащо:
•
документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
•
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за
възлагане;
•
декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

•
декларация за срока на валидност на офертата;
•
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
Техническото предложение може да се придружава с декларация за
конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от
участника /ако е приложимо/ попълва се Образец № 3.
Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата
се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри "
„Ценово предложение” - попълва се Образец №3 – в оригинал, пописано и
подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.
Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.
Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън
плика "Предлагани ценови параметри " или елементи, свързани с предлаганата цена (или
части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Забележка: Ценовото предложение се подписва от представляващия участника
(изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно
Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно
нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на
обединението.
Цените трябва да бъдат посочени в български лева с ДДС, с точност до втория знак
след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи.
Оферираната от участника цена трябва да включва всички работи, дейности,
обекти, услуги и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля 1.65 лв. с вкл. ДДС
за 1 км. пробег. Оферти, надвишаващи посочената стойност ще бъдат отстранени от
участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предварително въведено
условие.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски
в изчисленията на предложените от него цени.
При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема
предвид изписаната с думи.
Запечатване на офертата
Офертата, систематизирана съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатва
в непрозрачна опаковка, върху която се изписва: Общинска администрация – Горна
Малина, с. ГОРНА МАЛИНА - За участие в публично състезание с предмет:
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ДО
УЧИЛИЩАТА И ГРАДИНАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ
2020/2021 И 2021/2022 ГОД.
Посочва се наименование на участника, включително участниците в обеденението,
когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и
електронен адрес.
Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат
никакви други фирмени печати и знаци.

Подаване на оферти
1. Място и срок за подаване на оферти
Офертата се представят от участника, или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, на адрес: Общинска администрация – Горна Малина, село Горна Малина 2131,
площад "Родолюбие" № 1 до датата и часа посочени в обявлението за поръчка.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай че се
използва друг начин за представяне, различен от посочения.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
Възложителя в срок до датата и часа посочени в обявлението за поръчка.
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по - нататъшното участие на участника в
процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и
текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.
2. Приемане на оферти/връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са
незапечатени или са с нарушена цялост, се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не
се вписват в регистъра.
VIIІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ
1. Място и дата на отваряне на офертите
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от
Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня,
определен за отваряне на офертите.
Постъпилите офертите се отварят на датата и часа посочени в обявлението за
поръчка, на адрес: село Горна Малина 2131, площад "Родолюбие" № 1, в заседателната
зала на Общинска Администрация Горна Малина.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата
самоличност и представяне на съответните пълномощни.
Присъстващите вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък,
удостоверяващ тяхното присъствие.
2. Оценка на офертите – Методика за определяне на комплексната оценка на
офертите:
2.1. Критерий за възлагане
Критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база
получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки,
които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование)

Максимално
възможен бр.
точки

1. Техническо предложение – П1 Оценка за опит на участника
в специализирания транспорт на деца и ученици
2. Техническо предложение – П2 Оценка на предложената
Ситема за организация, управление и контрол при изпълнение на
поръчката
3. Ценово предложение – П3

15

45
40

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 + П2+П3
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите
спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
възложителя.
1.
Показател «ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ» - П1 Оценка за опит на
участника в специализирания транспорт на деца и ученици
Техническата оценка на предложението се определя по следния ред:
П1 = (Гn min / Гn i) х 15 = .......... (брой точки)
където:
Гn са годините опит на участника в специализирания транспорт на деца и ученици.
Показател «ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ» - П2 Оценка на предложената
Ситема за организация, управление и контрол при изпълнение на поръчката
Техническата оценка на предложението се определя по следния ред:
П2 = 0, 45 х СОУК
където:
СОУК е оценката за Система за организация, управление и контрол при
изпълнение на поръчката се формира.
«Система за организация, управление и контрол при изпълнение на поръчката»
трябва да включва:
извършваните дейности по изпълнение на услугата;
организация на всички дейности, осигуряващи изпълнението на услугата;
методи на управление и контрол за изпълнение на договора, ангажираният
управленски и оперативен персонал и наличното техническо оборудване за изпълнение на
поръчката;
рискове, които участникът смята, че може да се появят по време на
изпълнение на услугата и начините/мерките за преодоляването им.
Оценката за – «Система за организация, управление и контрол при изпълнение на
поръчката» се формира, както следва:

ОБСТОЯТЕЛСТВА, СЪГЛАСНО КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ ТОЧКИТЕ
„Система за организация, управление и контрол при изпълнение на поръчката” с
максимална стойност от 100 точки.
0 точки получава участник, който не е представил «Система за организация,
управление и контрол при изпълнение на поръчката».
25 точки получава участник, който:
Има представена «Система за организация, управление и контрол при изпълнение
на поръчката», като е констатирано едно или повече от следните обстоятелства:
не са описани извършваните дейности по изпълнение на услугата;
не е описана организацията, осигуряваща изпълнението на услугата;
не са изброени използваните методи за управление и контрол при
изпълнението на поръчката;
не са описани евентуални рискове, които участникът смята, че може да се
появят по време на изпълнение на услугата и начините/мерките за преодоляването им.
55 точки получава участник, който:
Има представена «Система зa организация, управление и контрол при изпълнение
на поръчката», като е констатирано едно или повече от следните обстоятелства:
извършваните дейности не са описани детайлно и/или не обхващат целия
процес по изпълнение на услугата;
описаната организация не обхваща всички дейности, осигуряващи
изпълнението на услугата;
в описаните методи на управление и контрол има неточности и/или не са
изброени детайлно ангажираният управленски и оперативен персонал и наличното
техническо оборудване за изпълнение на поръчката;
описани евентуални рискове, които участникът смята, че може да се появят
по време на изпълнение на услугата не обхващат цялостното изпълнение на услугата
и/или начините/мерките за преодоляването им не са адекватни.
100 точки получава участник, който:
Има представена «Система зa организация, управление и контрол при
изпълнение на поръчката», която съдържа всички изброени обстоятелства:
извършваните дейности са описани детайлно и обхващат целия процес по
изпълнение на услугата;
описаната организация обхваща всички дейности, осигуряващи
изпълнението на услугата;
описаните методи на управление и контрол обхващат цялостното
изпълнение на договора и са изброени детайлно ангажираният управленски и оперативен
персонал и наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката;
описани евентуални рискове, които участникът смята, че може да се появят
по време на изпълнение на услугата обхващат цялостното изпълнение на услугата и
начините/мерките за преодоляването им са адекватни.
*адекватни начини/мерки за преодоляване на риска, са тези мерки, които биха
гарантирали преодоляването на съответния риск и намаляване на последствията до
минимум.
Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя
– 40 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П3 = (Цmin / Цi) х 40 = .......... (брой точки)
Където Цi е предложената цена в лева с ДДС съгласно Ценовото предложение на
съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена цена в лева с ДДС съгласно Ценовите
предложения на всички участници.
На оценяване подлежи предложената от участника цена, като максималната цена е
1.65 лв. с ДДС на 1 км. пробег. Оферти над тази цена ще бъдат отстранени от публичното
състезание.
Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните
правила:
➢
при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема
словесното изражение на сумата;
➢
ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от
участника, Комисията отстранява участника;
2.2. Процедура при еднакви предложения
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие, че и цените са еднакви по този начин не може да се определи
изпълнител комисията провежда публично жребий за избор на изпълнител между
класираните на първо място оферти.
2.3. Предварително проучване на офертите
Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва
предварителна проверка за комплектоваността на подадените оферти и съответствието им
с изискванията, посочени в документацията за участие в публичното състезание.
Комисията отваря офертите (опаковките), по реда на тяхното постъпване и
оповестява тяхното съдържание, проверява за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри”, след което най-малко трима от нейните членове
подписват техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите
участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
параметри”.
Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на
тези действия.
Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и
съставя протокол.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и
изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на
купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение
на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти

или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице,
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват участника.
След изтичането на срока от 5 работни дни от получаването на протокола,
комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците,
и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други
органи и лица.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор.
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
Комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на
офертите по другите показатели.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и
мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на
офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
3. Приключване работата на комисията
Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на
комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с
които се изменят сроковете, задачите и съставът й;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите,
заявленията за участие и проведените преговори;
6. класиране на участниците;
7. предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или
за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;
Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на
комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация.
4. Приемане работата на комисията
В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го
връща на комисията с писмени указания, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване
на процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено,
без това да налага прекратяване на процедурата.
Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени
заключения от страна на комисията, а само да указват:
1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви,
които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1;
2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2.
Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от
преразглеждането на действията й.
В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
2. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на
обявената поръчка.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по т. 1, 2 и 3 или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в
документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на
които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор
се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и
са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на
14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за
определяне на изпълнител в случай, че определеният за изпълнител е единственият
заинтересован участник.
Х. ГАРАНЦИЯ

1.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция,
която да обезпечи изпълнението на договора или авансово предоставените средства.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 2 на сто от
стойността му. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е до
размера на тези средства.
2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Гаранцията по т. 1 или 2 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 или за авансово предоставените средства.
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.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по
следната сметка на Възложителя:
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, кл. Елин Пелин
Банков код (BIC): UNCRBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG91UNCR96603311292019
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в
полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 30 дни от датата на
приключване на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по
приложения в документацията Образец № 5 на банкова гаранция за изпълнение на
договора.
При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция
изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

