АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 95-00-1/02.02.2018 г.

Възложител: Кметът на Община Гоце Делчев, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00098
Адрес: п.к. 2900, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Стоян Христов –Дирекция „АПИО“
Телефон: 00359 888006080
E-mail: oba@gocenet.net
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: „ Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане
на обществени поръчки“ по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“,
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г“.
Кратко описание:
Разработване на 6 броя документации за възлагане на обществени
поръчки за изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени
отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда
2014 -2020 г“. Документациите за обществени поръчки, които следва да бъдат изготвени, са със
следните наименования:
•
Изпълнение на инженеринг- проектиране и строителство по проект „Изграждане на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на
зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“
Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената документация, е
строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква б) от ЗОП.
•
Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Изграждане на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на
зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“.
Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената документация, е
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предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
•
Избор на изпълнител на външна техническа помощ по проект „Изграждане на инсталация
за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени
отпадъци за РСУО Гоце Делчев“.
Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената документация, е
предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
•
Строителен надзор по договор за инженеринг - проектиране и строителство по проект
„Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за
компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“.
Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената документация, е
предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
•
Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали по проект
„Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за
компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“.
Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената документация, е доставка на
стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
•
Доставка на мобилно оборудване за инсталация за предварително третиране и инсталация
за компостиране и доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на
зелени отпадъци от населението за целите на проект „Изграждане на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци
за РСУО Гоце Делчев“, по обособени позиции.
Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената документация, е доставка на
стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Място на извършване: [офиса/работното място на изпълнителя]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 65 000 лв. (шестдесет и пет хиляди
лева)
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: А) В настоящата обществена поръчка не може да участва и
Възложителят ще отстрани всеки участник, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.
159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
Основанието по т. 1. се отнася за лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол
при вземането на решения от тези органи.
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на
тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
Основанието по т. 2. се отнася за лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол
при вземането на решения от тези органи.
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
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т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
Основанието по точка 3. не се прилага, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1
на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси , който не може да бъде отстранен.
Основанието по т. 6. се отнася за лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол
при вземането на решения от тези органи.
Б) Не се допуска до участие в настоящата обществена поръчка и се отстранява участник, за
когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима
разпоредбата по чл.4 от същия закон.
Възложителят ще отстранява от участие в настоящата обществена поръчка
участник, който е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум - участник в настоящата обществена
поръчка, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), освен ако попада в изключенията на чл. 4
от този закон.
Основанието по б. Б се отнася за лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол
при вземането на решения от тези органи.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се поставят изисквания
Икономическо и финансово състояние: не се поставят изисквания
Технически и професионални способности: Минимални изисквания и доказателства за
техническите и професионалните способности на участниците в обществената поръчка.
1. Участникът трябва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване
на офертата му минимум една услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката.
Сходни с предмета и обема на поръчката са услуги по разработване на документации за
възлагане на обществени поръчки по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - „открита процедура“ с
предмет:
Строителство или Инженеринг – проектиране и изпълнение на строителство
и
Строителен надзор на обект
2. Участникът трябва да разполага със следния екип с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката, по следните ключови позиции:
Ръководител на екип – Квалификация: Висше образование в областите на „Социални, стопански
и правни науки“ и/или „Технически науки“ или еквивалентни образователна степен и
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професионално направление, в случаите когато са придобити в чужбина.
− специфичен опит в изпълнението на поне един договор за услуги за разработване на
документации за възлагане на обществени поръчки по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - „открита
процедура“.
Експерт „Обществени поръчки“ - Квалификация: Висше образование в областите на „Социални,
стопански и правни науки“ или еквивалентни образователна степен и професионално
направление, в случаите когато са придобити в чужбина.
− специфичен опит в изпълнението на поне един договор за услуги за разработване на
документации за възлагане на обществени поръчки по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - „открита
процедура“.
Експерт „Строителен инженер - Квалификация: Висше образование в областите на
„Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалентни образователна степен и
професионално направление, в случаите когато са придобити в чужбина.
− специфичен опит в разработването на поне 2 (две) технически спецификации като част от
документации за избор на изпълнител за строителство или инженеринг или опит в изпълнението
на поне един проект/договор за проектиране и/или изграждане на съоръжения и инсталации за
третиране на отпадъци (битови, строителни и производствени).
Забележка: Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението на всяка от
длъжностите в изисквания екип.
Други (неключови) експерти: Всеки участник може по своя преценка да предложи и неключови
експерти за изпълнение на поръчката, като разходите за допълнителни експерти трябва да са
предвидени в офертата на Изпълнителя.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка (КО) на участника
по методиката, която се формира като сбор от получените резултати по отделните показатели за
оценка след осредняването. Участникът с най-висока КО се класира на първо място.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = П1 + П2
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в
методиката и има максимална стойност 100 точки. На първо място ще бъде класиран участникът,
събрал максимален брой точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование)
Относителна тежест в КО
1.Предлагана цена – П1
40 %
2. Предложение за изпълнение на поръчката – П2

60 %

Показатели за оценка:
(П1) ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
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До оценка по показателя се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 40
точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите
по показателя се изчисляват по формулата:
П1 = (Цmin / Цi) х 40, където
Цi е предложената цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния
участник.
Цmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на
всички участници в поръчката.
Забележка: При извършване на оценяването по този показател ще се използва закръгляване до
втория знак след десетичната запетая.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в настоящата обществена поръчка. От
участие в настоящата обществена поръчка се отстранява участник, който е посочил цена повисока от максималната допустима стойност за поръчката.
(П2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - представлява изложение на
начина за изпълнение на поръчката съгласно чл .70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, съобразно нейната
специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, Техническата
документация, предоставена от Възложителя, Техническата спецификация и останалите
изисквания на Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка, за постигане
на заложените цели и очакваните резултати, при отчитане на техническите преимущества в
офертите, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на
средства и време.
Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на комисията
на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено
съгласно изискванията на Възложителя.
Оценката по Показател П2 се формира като сбор от оценките по отделните подпоказатели.
Минималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател П2 е 30,00 точки.
Максималната оценка, която може да получи оферта на Участник по Показател П2 е 60,00 точки.
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: П1-Предлагана цена
Тежест: 40
П2-Предложение за изпълнение на поръчката
Тежест: 60

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 09.02.2018 г.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 09.05.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 12.02.2018 г.
13:30 ч.
Място на отваряне на офертите: Сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев,
ул. Царица Йоанна N2-зала 1, партерен етаж!

Информация относно средства от Европейския съюз:
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна
ос 2 „Отпадъци“, процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци“, проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и
инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“.

Друга информация (когато е приложимо): Изисквания при изготвяне и представяне на
офертата. Съдържание на офертата.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
Съдържание на офертата:
1.
Пълен опис на документите съдържащи се в офертата на участника, подписан от лица
с представителни функции съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за
това лица./Изготвя се по образец на участника/.
2.
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
3.
Оферта от участника (Образец № 1)
4.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане - Образец
№ 2;
5.
Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка – Образец № 3.
6.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника 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 - Образец № 4
7.
Копие от документ за създаване на обединение (когато е приложимо)
Офертите се приемат в сградата на общинска администрация гр. Гоце Делчев-партер,
ул. Царица Йоанна N2- Информационен център!

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг)-02.02.2018 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ
/п./
Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
Длъжност: Кмет на Община Гоце Делчев
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