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РАЗДЕЛ III. ОБЩИ УСЛОВИЯ  
 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена 
поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Община Своге – 
п.к.2260, административен адрес: град Своге, ул. „Александър Стамболийски“ №7,  
e-mail: d.vutova@svoge.bg; 
факс 0726/23083; 
тел.: 0726/22124;  
интернет адрес: http://www.svoge.bg 
профил на купувача: http://www.svoge.bg/?page_id=6449 
 
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по 
провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове по прилагането му, както и приложимите 
национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

Срокът за получаване на оферти е съкратен на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. 
 
3. ПРЕДМЕТ 

"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В 
ОБЩИНА СВОГЕ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД" 
 

 
4. ФИНАНСИРАНЕ: 

Поръчката се финансира със средства от местния бюджет от събрани такси съгласно 
ЗМДТ - такса битови отпадъци. Плащането ще се извършва веднъж месечно, по банков път, 
на посочената в договора банкова сметка на Изпълнителя, след приемане на извършената 
работа и подписване на фактура от представител на Възложителя. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
 

1.1. Предмет на поръчката  :  

Община Своге провежда открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Своге до 
регионално депо Костинброд” 

 
Цели на обществената поръчка: 

• Съгласно чл. 16, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) „Кметът на 
общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се 
обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по 
реда на ЗОП; 

http://www.svoge.bg/?page_id=6449


 
• Доставка и разполагане на необходимия брой съдове за целите на дейностите по 

събиране на отпадъците; 
• Подобряване и оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци (БО), поддържане и почистване с цел осигуряване висока степен на 
ефективност в съотношението качество/цена; 

• Осъществяване на комуникация и информационен обмен между общината, избрания 
Изпълнител и гражданите за качеството на услугите с цел подобряването им по 
дейностите, предмет на настоящата поръчка. 

1.2. Стойност на поръчката 

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената 
стойност) и се предлага от участника в Ценовата Оферта  - Образец № 15. 

Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно 
законодателството на Република България.       
            Прогнозната стойност на поръчката е 3 060 000 лв. (три милиона и шестдесет 
хиляди лева) без включен ДДС. 
 

Същата се явява малсимална стойност за офериране в офертите на участниците, 
участник предложил обща стойност за изпълнение на настоящатата обществена 
поръчка по-висока от обявената прогнозна ще бъде отстранен от участие в 
процедурата.  
 
        Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и 
се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. 
Горепосочената цена е прогнозна и е формирана на база разходите на Община Своге за 
предходни години.  

         1.3. Срок за изпълнение на поръчката 

           Срокът за изпълнение на на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване е 48 
(четиридесет и осем) месеца, считано от датата на сключване на договора. 

  1.4.  Разходи за подготовка на офертата 
Разходите за изработването на офертата са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо Възложителя, участниците не могат да се предявяват каквито и да било претенции 
за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 
независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен разходите за 
закупуване на документацията за участие, в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП. 

Разходите по дейността на Комисията за избор на изпълнител на обществената 
поръчка са за сметка на Възложителя.  

Всички други разходи, възникващи по време на договорния период по отношение 
работата на Изпълнителя, които ще се считат за необходими за успешното и качествено 
изпълнение на поръчката, ще се покриват от Изпълнителя. 

 

 

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
1.1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Своге до регионално депо 
Костинброд”.  



 
 

 1.1.2.Териториален обхват 
 
 В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги 
свързани със сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, формирани на 
територията на Община Своге. Избраният за изпълнител следва да обслужва съдовете от 
Точки за събиране, разположени в следните населени места: 
Гр.Своге 
С.Томпсън 
С.Реброво 
С.Луково 
С.Владо Тричков 
Гара Бов 
С.Бов 
Гара Лакатник 
С.Лакатник 
С.Свидня 
С.Добърчин 
С.Искрец 
С.Брезе 
С.Церово 
С.Батулия 
С.Огоя 

С.Ябланица 
С.Бакьово 
С. Зимевица 
С.Миланово 
С.Дружево 
С.Заселе 
С.Осеновлаг 
С.Оплетня 
С.Желен 
С.Церецел 
С.Лесков дол 
С.Редина 
С.Габровница 

 
 

1.1.3.Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка трябва да включват: 

1) Събиране и транспортиране на БО от точките за събиране до депо/съоръжение 
за третиране; 
2) Подмяна, подръжка и разполагане на нови съдове за БО по заявка от 
Възложителя на точките за събиране на отпадъци. 
3.  Измиване и дезинфекция на съдовете за смет. 

 
 
1.1.4.Сметосъбиране и сметоизвозване 
 
Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са свързани с твърдите битови 

отпадъци, генерирани на територията на Община Своге. 
 

Вид и количество на отпадъците, които се обслужват и са предмет на поръчката: 
 
Предмет на поръчката е сметосъбирането и сметоизвозване на битови отпадъци. 
„Битови отпадъци” – тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на 

хората по домове, в администрации, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват 
и отпадъците от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, 
когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав 
няма да попречи на третирането им съвместно с битовите / § 1, т.2 от ДР на ЗУО/, към тях са 
отнесени и битовите отпадъци от производствени и други обекти, които функционират на 
територията на гр. Своге и населените места в Общината. 

 
Към битовите отпадъци се приравняват и : 
a) „Биоразградими отпадъци – «зелени» отпадъци от паркове, градини, линейни 
обекти и хранителни отпадъци от ресторанти и хранителни заведения. 
b) „Сгурия и пепел от домакинствата”, които се генерират сезонно (през 
отоплителния период); 

 
Сметосъбиране и сметоизвозване на БО 
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Основното изискване към участниците по отношение на сметосъбирането и 
сметоизвозването е свързано с предложение за ефективна организация за събиране и 
извозване на отпадъците до депо Костинброд.  

 
Видове съдове за БО разположени към момента на територията на град Своге са: 
 
852 бр. Съда за ТБО с обем 110л. 
261 бр. Съда за ТБО с обем 1100л. 
66 бр. Съда за ТБО с обем 4 куб.м. 
 
В останалите населени места на Община Своге са разположени: 
1809 бр. Съда за ТБО с обем 110л. 
177 бр. Съда за ТБО с обем 1100л. 
219 бр. Съда за ТБО с обем 4 куб.м. 

 
Разположение на съдовете за БО по населени места в Община Своге към настоящия 
момент, са определени със заповед на кмета на общината по реда на чл. 63, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси. 

 
 

От така посочените съдове за отпадъци към настоящия момент собственост на 
общината са: 

• Кофи с обем 110 л. – 620 броя; 
• Контейнер тип“Бобър“ с обем 1100 л. – 140 бр.; 
• Контейнер с обем 4 м3 –150 бр.; 

 
 
Минимален брой необходими съдове за отпадъци, които трябва да бъдат 

осигурени от Изпълнителя по настоящата обществена поръчка за обезпечаването на 
дейността сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Своге са 
следните: 

 
• Кофи с обем 110 л. – не по малко от 2150 броя; 
• Контейнер тип“Бобър“ с обем 1100 л. – не по малко от 300 бр.; 
• Контейнер с обем 4 м3 – не по малко от 145 бр.; 

 
 

Честота на извозване: 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва минималната честота на събиране на 

отпадъците, определена със заповед на кмета на общината по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона 
за местните данъци и такси. 

 
Прогнозно годишно количество на отпадъците, генерирани от населението в община 

Своге е 6 250 тона. Предвиждане за периода на договора да бъдат генерирани - 25 000 тона 
ТБО.  
 

Задължения на изпълнителя 
Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен: 
Да спазва изискванията на настоящата документация, договора за изпълнение на 

поръчката, техническите спецификации както и действащите нормативни изисквания за този 
вид дейност, включително за качеството на извършваните услуги, безопасността и охраната 
на труда, безопасност на движението и опазване на околната среда. 
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Площадките около съдовете за ТБО да се почистват от изпълнителя непосредствено 
след обслужването на съда. 

 
Допустими технологични операции по събиране и транспортиране на ТБО от 

специализираните съдове: 
 

• изнасяне на съдове до сметоизвозващия автомобил; 
• закачане, изсипване и откачване на съдовете от автомобила; 
• почистване на площадката в радиус от 1 метър около съдовете при вдигането 

им; 
• връщане на съдовете по местата им; 
• два пъти в годината дезинфекция на всички съдове за ТБО 

 
 Измиване и дезинфекция на съдовете за смет и специализираната техника 
минимум 2 /два/ пъти годишно. 

 
Изпълнителят винаги транспортира и разтоварва събраните отпадъци само на 

съоръженията за третиране на отпадъци или до регионалното депо край Костинброд по 
време на тяхното официално работно време. 

Изпълнителят се придържа към изискванията за достъп и процедурите за влизане в 
съоръженията за третиране на отпадъци респ. на регионалното депо край Костинброд 

Изпълнителят по всяко време контролира своите работници и инспектира техните 
дейности и гарантира, че не е допуснато замърсяване около съдовете за отпадъци и по 
маршрута за транспортиране. 

Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на 
услугата съгласно изискванията на Възложителя. Контролът трябва да се извършва от 
квалифициран и опитен в дейността персонал. Всички услуги, предмет на договора за 
изпълнение на обществената поръчка ще бъдат обект на проверки от страна на 
представители на Възложителя. 

Средното разстояние за извозване на събраните битови отпадъци от местата за 
сметосъбиране до Регионалното депо Костинброд е 41 км. 

 
 Към Предложението за изпълнение на поръчката - Образец № 14, участникът 
следва да приложи и Работна програма, която включва минимум (без да се ограничава) 
следните точки:  
1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката 
1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности –следва да 
разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните 
дейности на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи 
последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности по 
сметосъбиране и сметоизвозване, както и дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци и 
специализираната техника в зависимост от представения технологичен подход за 
постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната 
продължителност и периодичност, съобразно техническата спецификация. Следва да се 
обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки 
времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на дейността, както и 
всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. В стратегията да се 
посочат мерки за недопускане препълването на съдовете и/или замърсяване на прилежащите 
им площи. Да се предложат мерки за управление на зелените биоразградими отпадъци. Да се 
опише разпределението на техническите средства и човешкия ресурс. Участникът следва да 
предложи мерки за управление и контрол на качеството при изпълнението на поръчката. 
Подходът следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, 
техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 
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технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Подходът 
трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката.  
Участникът следва да представи график на обслужване на съдовете – по населени места 
(приложеният график следва да показва последователността и честотата на извършване на 
дейностите по  сметосъбиране и сметоизвозване за всяко едно отделно населено място, 
съгласно техническите спецификации, разпределението на специализираната техника, която 
участникът ще използва по повод на поръчката, както и разпределението на човешкия 
ресурс ангажиран в изпълнението й,  графикът следва да показва и честотата на  измиване и 
дезинфекция  на съдовете за смет и специализираната техника). Приложения график следва 
да бъде изготвен в съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и 
указанията на процедурата. Същия следва да съответства на описания от участника подход 
за изпълнение на поръчката. При наличие на противоречие между приложения от участника 
график на обслужване на съдовете - по населени места и предложения от участника подход 
за изпълнение на поръчката, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
 
1.2. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да 
възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора – следва да се 
определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат 
потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен 
това техническото предложение на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове: 

- Разгледани аспекти и сфери на влияние на риска; 
- Мерки за недопускане проявлението на риска; 
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.  

Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за 
сметосъбиране и сметоизвозване, но не се ограничават само до изброените: 

- Времеви рискове, имащи за пряка и непосредственна последица 
невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно утвърдения график в това число 

- Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси 
- Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 
- Други времеви рискове    
- Рискове свързани с промяна на План сметката за съответната година, 

водещи до промяна в организацията на изпълнене; 
- Рискове свързани промяна в законодателството. 
- Рискове свързани с опазване на околната среда.. 

1.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 
Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, 
водни ресурси, почва и др.)– следва да се направи описание на възможните замърсители, 
както и на предлаганите от него мерки и характеристики, свързани с опазването на околната 
среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора. Освен това следва да се 
представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда. 
Участниците следва да съобразят предложенията си в тази част от офертата с ландшафта, 
видовете почви, подпочвените води, растителните и животинските видове, попадащи в 
обхвата на изпълняваната дейност. Конкретни елементи от компонента опазване на околната 
среда и мерки за опазване на околната среда (определени мероприятия) са: превантивни 
природозащитни мерки; инструктажи; почистване; специална грижа за запазване и 
съхранение на растителния и животинския свят на тепиторията на дейността; използване на 
покрития за защита замърсяване на въздуха и шумоизолация; забрана за изхвърляне на 
вредни вещества за опазване на водите (повърхностни, подпочвени), почвите и въздуха, 
както и извозване на строителните и битови отпадъци само на регламентирани депа; 

 
 При разпределението на съдовете за отпадъци по населени места 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предварително съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ местоположението на 
контейнерите. 
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При изготвяне на Работната програма участникът следва стриктно да се 

придържа към техническите спецификации, обстоятелствата посочени в методиката за 
оценка на офертите, отнасящи се до Работната програма и условията на процедурата.   
 
 

РАЗДЕЛ VI УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

Общи изисквания  
1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря 
на изискванията, предвидени в ЗОП, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси (ЗПУКИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на 
обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата 
документацията за участие. 

Ако определеният за изпълнител участник е чуждестранно физическо или юридическо 
лице, при подписване на договора за възлагане на обществена поръчка се прилагат 
разпоредбите на чл. 48 от ЗОП. В случай, че участникът участва като обединение, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице се прилага разпоредбата на чл. 56, ал. 3 
от ЗОП /ДВ. бр. 40 от 2014 г./. 

Участниците в обединението сключват договор /споразумение/. В него участниците 
трябва да определят едно лице, което да подаде офертата, да подпише, документите, които 
са общи за обединението, да представлява обединението за целите на поръчката. Не се 
допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.  

1.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 
случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в 
обединението, който ще изпълни съответната дейност. 

1.3. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. 

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 

1.6. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни 
кандидати или участници в една и съща процедура 

1.7. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не 
отговаря на нормативноустановените изисквания в ЗОП, ЗПУКИ, ЗМИП, 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и на изискванията, посочени в тази документацията за участие. 
 
Административни /законови/ изисквания  

Възложителят отстранява от участие в поръчката участник,  който e: 
 1.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
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в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2.  е обявен в несъстоятелност; 
3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

5.е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

6.е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за 
нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

7. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

8.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 
136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или 
по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

10.при които лицата по чл.47 ал. 4 ЗОП са свързани лица с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

11. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, 4 и 5 ЗОП се прилагат за лицата посочени в 
чл.47, ал.4 ЗОП. 

2.1. Доказване на административните изисквания  
За доказване на обстоятелствата по т. 2 участниците представят една декларация, 

подписана от лицата, които представляват участника. Декларацията трябва да отговаря на 
изискванията, посочени в чл. 47, ал. 9 от ЗОП /ДВ, бр. 40 от 2014 г. в сила от 01.07.2014 г./. 

Обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във втората си част се отнася до 
общината, на територията на която е постоянният адрес на участника, ако е физическо лице, 
респективно седалището и адреса на управление, ако участника е юридическо лице. 

При подписване на договорът, участникът определен за изпълнител е 
длъжен да спази изискването на чл. 47, ал. 10 от ЗОП /ДВ, бр. 40 от 2014 г. 
в сила от 01.07.2014 г./.  

Минимални изисквания за финансово и икономическо състояние на 
участниците: 

3) Възложителят поставя изискване за финансов ресурс, с който да разполага 
участникът в размер на 200 000,00 (двеста хиляди) лв 

 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 
случаите по чл.49 ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, 
който ще изпълни съответната дейност. 
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  Документи, доказващи изискванията за финансови и икономически 
възможности на участника 

1) Удостоверение от банка; 

2) ГФО или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква 
от законодателствата на държавата, в която участникът е установен; 

3) когато по обективни причини участникът участникът не може да предостави 
исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и 
финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за 
подходящ. 
 

 

Забележка: В случайте по т. 2 и т. 3 възложителят няма право да изисква 
представянето на ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, 
ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил 
информация за органа, който поддържа регистъра. 

 
  

Минимални изисквания за технически възможности, квалификации и опит: 
1) За участие в процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение на услуги, 

обхващащи дейности с предмет еднакъв или сходен на настоящата поръчка, през последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата. "Сходна" е изпълнена услуга с 
обхват на обслужване сметосъбиране и транспортиране на неопасни отпадъци. 

 
2)Участникът трябва да разполага със следното минимално специализирано 

техническо оборудване за изпълнението предмета на обществената поръчка:  
 
 Специализирана техника и машини 

 
- 3 бр. Специализирани автомобили за обслужване на съдове с обем 1100 и 110 л. 

С вместимост 16 до 24 м3, поне единия да има възможност за обслужване на 
контейнери с обем 4 м3. Всеки един автомобил следва да бъде оборудван с онлайн 
система за записване на маршрута с използване на GPS запис, транспортните 
средства трябва да имат минимум европейски екологичен стандарт EURO 4; 

- 2 бр. Автомобил за обслужване на 4 м3 контейнери - Всеки един автомобил 
следва да бъде оборудван с онлайн система за записване на маршрута с използване 
на GPS запис, транспортните средства трябва да имат минимум европейски 
екологичен стандарт EURO4; 

- 2 бр. Специализирани автомобили/самосвали/ за извозване на едро-габаритни 
отпадъци с минимален обем 10 м3 - Всеки един автомобил следва да бъде 
оборудван с онлайн система за записване на маршрута с използване на GPS запис, 
транспортните средства трябва да имат минимум европейски екологичен стандарт 
EURO 4; 

- 1 бр. Челен товарач; 
 
 Техническо оборудване: 

 
- Кофи с обем 110 л. – не по малко от 2150 броя; 
- Контейнер тип“Бобър“ с обем 1100 л. – не по малко от 400 бр.; 
- Контейнер с обем 4 м3 – не по малко 125 бр.; 
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3) Участникът трябва да има въведени системи за управление на: 

           - качеството по ISO 9001:2008 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци  

или друга еквивалентна дейност. 

и  

- околната среда по ISO 14001:2004 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на 
отпадъци или друга еквивалентна дейност. 

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати,издадени от органи, установени 
в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 
на качеството или опазване на околната среда. 

 
 
 

Документи за доказване на минималните изисквания за технически възможности, 
квалификации и опит: 

 
1.1) За доказване на съответствие с така посочено техническо изискване, участникът 

следва да представи списък на услугите (съгласно приложение № 8), които са еднакви или 
сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 
получателите заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за 
извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя 
или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за услугата." 

 
 

2.1)  Декларация за наличие на техническото оборудване, с което разполага 
участника за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец № 9; 

 

3.1) Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството 
ISO 9001:2008 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци  или друга 
еквивалентна дейност 

3.2) Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на околната 
среда ISO 14001:2004 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци  или друга 
еквивалентна дейност 

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати,издадени от органи, установени 
в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 
на качеството или опазване на околната среда. 

 

 Когато участник в процедурата e обединение, което не е юридическо лице, към него 
се прилагат изискванията на чл.56, ал.3 от ЗОП. 
 Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, към него се прилагат изискванията на чл.56, ал.4 от Закона за 
обществените поръчки. 
 

В съответствие с чл. 51а от ЗОП,  участникът може да докаже съответствието си с 
изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или 
квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен 
документите, определени за доказване на съответните възможности, участникът представя 
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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. 
 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 
Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни 
включително, считано от крайната дата за предаване на офертите съгласно обявлението за 
поръчката. 

Съгласно чл. 58, ал. 3 от ЗОП Възложителят може да изиска от класираните 
участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на 
договора за обществената поръчка. 

2. ГАРАНЦИИ 

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането  

Гаранцията за участие в процедурата - 15300 /петнадесет хиляди и триста/ лева. 
Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под 

формата на банкова гаранция. 
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 
Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава 

това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 150 
дни от крайната дата за представяне на офертите. 

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва 
да стане по следната сметка на Община Своге. 

IBAN: BG65SOMB91303390000001;  

BIC: SOMBBGSF,  

Общинска банка АД, ФЦ Своге 

При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция 
изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
членовете/съдружниците в него може да  

е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 
 

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на 
плащането й 

Гаранцията за изпълнение на договорите е в размер на 1,5% (един процент и 
половина) от цената на конкретния договор. 

Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова 
гаранция по същата сметка, посочена за внасяне на гаранцията за участие в настоящата 
поръчка. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 
гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 
договора при неговото сключване. 

При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция 
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът или 
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избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 
вносител на сумата по гаранцията. 

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 Община Своге и че е със срок на валидност най-малко един месец след приключване на 
изпълнението на договора. 

Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. 

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, 
когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има 
право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 

- оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или 
оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществената поръчка. 

Когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да 
пристъпи към упражняване на правата по нея. 

- Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
- отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 
- класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

- При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите 
на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението за прекратяване. 

- Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение  
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Място и срок за получаване на документацията за участие 

       Документацията за участие в процедурата не се закупува и може да бъде изтегляна от 
електронната страница на Община Община Своге - интернет адрес: 
http://www.svoge.bg/,  и да се получава в сградата на община Своге, адрес: гр. Своге, ул. 
"Александър Стамболийски", всеки работен ден  в срока посочен в обявлението за 
обществената поръчка.   

При получаване на документацията в сградата на община Своге, участникът 
предоставя следната информация: наименование на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс, лице за контакт. 

   
 На основание чл.64, ал.3 от ЗОП, с цел намаляване на сроковете по чл.64,ал.1 от 

ЗОП е предоставен пълен достъп по електронен път на цялата документация за участие 
в процедурата и същата е публикувана и може да бъде намерена на интернет адрес 
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както следва: http://www.svoge.bg/, профил на купувача от датата на публикуване на 
обявлението за обществената поръчка. 

       Промени в обявлението и/или документацията за участие  
Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на 

заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или 
документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на 
процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. 

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението 
и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 
процедурата. 

Промените в обявлението и/или документацията за участие на обществената поръчка 
се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените 
поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. 

С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или 
услугите по обявения предмет на поръчката. В решението за промяна възложителят 
определя и нов срок за получаване на оферти за участие, който не може да бъде по-кратък от 
първоначално определения. 

Възложителят може да не определя нов срок за получаване на офертите, когато 
промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението 
на поръчката. 

След изтичането на срока за публикуване на решение за промяна по чл. 27а, ал. 3 от 
ЗОП, възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава 
обявените срокове в процедурата. 

РАЗЯСНЕНИЯ  

Искане на разяснения 
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 

документацията за участие до изтичане на срока за нейното получаване. 

Срокове за искане на разяснения 
Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по-късно от 10 дни преди изтичане 

на срока за подаване на офертите. 

        Срокове за отговор 
 Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. 
Възложителят изпраща разяснението по чл.29, ал.1 от ЗОП до всички участници, които 

са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да 
отбелязва в отговора лицето, направило запитването.  

Разяснението се прилага и към документацията качена на сайта на Общината 
http://www.svoge.bg/. 

В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока 
за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 

4. ОФЕРТА 

Подготовка на офертата 
Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението и настоящите 

указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 
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Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта. Варианти на офертата не се допускат.  Лице, което участва в 
обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на 
обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. 

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени 
в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 
придържа точно към условията, обявени от Възложителя.  

Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания 
и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите 
разпоредби на  ЗОП.  

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 
единствено от участниците. 

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. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, когато: 

(а) не отговаря на задължителните условия за участие по ЗОП и след процедурата по 
чл.68, ал.8 от ЗОП; 

(б) не е представил някой от изискваните документи и декларации след процедурата по 
чл.68, ал.8 от ЗОП; 

(в) не отговаря на квалификационните изисквания за участие в процедурата и след 
процедурата по чл.68, ал.8 от ЗОП; 

(г)  за участника са налице обстоятелства по ч.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението 
обстоятелства по чл.47,ал.2 от ЗОП; 

(д)   участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя; 

(е)   участника е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57,ал.2 от 
ЗОП; 

(ж) представил е повече от една оферта или е представил оферта с варианти, 
(з) представил е самостоятелна оферта, въпреки че е посочен като подизпълнител и е 

дал по предвидения начин съгласието си за това,  или член на обединение  в оферта 
на друг участник; 

(и) представил е оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е 
приложил неговата Декларация за съгласие, а същевременно това лице е подало 
самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждане на процедурата пред 
Възложителя, че не знае за посочването си за подизпълнител и не е съгласно да бъде 
такъв.  

(й) предлаганата цена в офертата надвишава максималната стойност на поръчката,    
посочена в т.1.6 от настоящите Указания за участие. 

(к) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 
критерии за подбор. 

(л)  при наличие на други предпоставки, посочени в закона и настоящата документация. 
 

Комисията при необходимост може по всяко време: 
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 
2. да изисква от участниците: 
а) разяснения за заявени от тях данни; 
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б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 
като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 

Съдържание на офертата 
Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията 

образци. 
Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани, 

както следва: 

• Плик № 1 - “Документи за подбор”  

• Плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката”  

• Плик № 3 - “Предлагана цена”  

Плик № 1 - “Документи за подбор”  
Документите се представят в следния ред: 

1) ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите; 
2)  ОБРАЗЕЦ № 2 – Оферта за изпълнение на обществената поръчка; 
3)  ОБРАЗЕЦ № 3 – Административни сведения; 
4)  ОБРАЗЕЦ № 4 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 9 от ЗОП; 
5)  ОБРАЗЕЦ № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.56, ал. 1, т.6 от 

ЗОП; 
6)  Регистрационни документи на участника: 

Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, аккто и адрес, включително електронен, 
за кореспонденция при провеждането на процедурата. 

7) Документ за внесена гаранция за участие - оригинала на вносната бележка или 
оригинал на банковата гаранция за участие; 
8)ОБРАЗЕЦ № 6 - Декларация за участие на подизпълнител чл.56, ал. 1, т.8 от ЗОП 
9)ОБРАЗЕЦ № 7 - Декларация за съгласие на подизпълнител; 
 
10)  ОБРАЗЕЦ № 10 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 
11)  ОБРАЗЕЦ № 13 - Декларация от членовете на обединението/консорциума; 
12)  ОБРАЗЕЦ № 12 - Декларация във връзка с чл. 3, т.8 и т.19 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;  
13) ОБРАЗЕЦ № 11 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 
14) Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата 

(тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, 
съгласно документите му за регистрация); 

15)  При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обеди- 
нението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на 
обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението 

 Документи, доказващи изискванията за финансови и икономически възможности 
на участника 

16) Документ доказващ финансов ресурс, с който да разполага участникът в размер на 
200 000,00 (двеста хиляди) лв 

 

 Документи, доказващи изискванията за техническа възможност за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка: 
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17) ОБРАЗЕЦ № 8 –  Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с 
доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се представя 
под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата." 
 
 
18) ОБРАЗЕЦ № 9 - Декларация за наличие на техническото оборудване, с което разполага 

участника за изпълнение на поръчката; 
 
 
19) Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството ISO 

9001:2008 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга 
еквивалентна дейност 

 
20) Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на околната среда ISO 

14001:2004 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци  или друга 
еквивалентна дейност 

 
       Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или опазване на околната среда 

 
  

Ако участник или негов представител - управител, респективно член на 
управителните му / контролни органи, а в случай че членовете са юридически лица - 
техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации 
или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено 
от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на 
провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен 
от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

При представяне на копия на документи, участникът трябва да представя 
заверени копия. Заверката се изразява в поставяне на текст „ВЯРНО С 
ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на участника. 

                      При подаване на офертата участникът може да се възползва от възможностите на 
чл. 33, ал. 4 от ЗОП – да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да 
изиска от Възложителя да не я разкрива. 
          Непредставянето на някой от изброените в съдържанието документи,  
несъответствието на някои от тях с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и 
наличието на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, 2 и 5 от ЗОП е основание за отстраняване 
на съответния участник. 

Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката"  
 
            Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен 
образец  - Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 14 и следното 
приложение, неразделна част от него:  
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         1. Работна програма (същата следва да бъде изготвена в пълно съответствие с 
техническите спецификации, методиката за оценка и условията на процедурата) 
 

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 14 на участникът следва да 
съдържа предложение относно Срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за 
ТБО, посочен в календарни дни.  

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 
представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, 
той ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената 
поръчка. 
 Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, 
дадени в техническата спецификация и методиката за оценка на офертите. 
 Ако Предложението за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа 
работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на 
изискванията на техническата спецификация и методиката за оценка, офертата на 
същия се отстранява от по-нантатъшно участие, като не отговарящ на това 
предварително обявено условие.  

Когато в техническото предложение и Работната програма към него участникът  
е допуснал вътрешно противоречие касаещо последвателността и 
взаимообвързаността на предлаганите дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и 
дезинфекция на съдове, както и други противоречия свързани с предложението за 
изпълнение на поръчката участникът се отстранява от процедурата. 

 

Плик № 3 - "Предлагана цена"  
Попълва се образеца за предложение за цена - „Ценова оферта" - Образец №15. 
Предлаганата цена е в лева без ДДС. 

Извън плика с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква 
информация относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 
извън плика 'Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена (или части 
от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Участници, чиито ценови предложения не отговарят на техническото им 
предложение се отстраняват от процедурата на основание това предварително 
обявено от възложителя условие. 

Запечатване. 
Офертата, систематизирана, съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатва в 
три непрозрачни плика (опаковки), които се надписват в долния ляв ъгъл: 

• Плик № 1 – „Документи за подбор”; 

• Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”; 

• Плик № 3 – „Предлагана цена” 

Всички страници в пликовете №1, №2 и №3 трябва да са номерирани 
последователно, като всеки отделен плик започва от страница №1. Трите плика се 
запечатват в един общ непрозрачен плик, като се изписва: 
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Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви 
други фирмени печати и знаци. 

Подаване на оферти. 

Място и срок за подаване на оферти. 
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице офертите си на адрес:  
 

ОБЩИНА  СВОГЕ 
ГР. СВОГЕ  
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 7 
до датата и часа посочени в обявлението за участие в процедурата. 

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 откриване на процедурата. 

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)". 

Удължаване на обявените срокове в процедурата от Възложителя: 
Възложителят ще удължи обявените срокове в процедурата: 

- Kогато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на 
офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни 
документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 
- В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни,  възложителят 
е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова 
дни, колкото е забавата. 

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 

 
АДРЕС: 
ОБЩИНА СВОГЕ 
гр. Своге  
ул. „Александър Стамболийски” № 7 

ОФЕРТА 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА 
СВОГЕ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД" 
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-В първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една 
оферта; 
-това се налага в резултат от производство по обжалване. 

Приемане на оферти/ връщане на оферти. 
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и 
час на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър. 
За подаването на офертата на приносителя се издава документ. 
Оферти, които са представени след крайния срок за получаването им или са в 
незапечатани или са с нарушена цялост плик се връщат на подателя незабавно. Тези 
оферти не се вписват в регистъра. 
 

5. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

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 на 
откриване на процедурата  на адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски” №7. 
 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 
писмено.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 
самоличност и представяне на съответното нотариално заверено пълномощно.  

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

Работа на комисията 
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието 

на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове 
подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише плик № 3 на останалите участници.  

В присъствието на участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел, комисията отваря плик №2 и най-малко трима от 
членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по 
един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на 
останалите участници. Комисията след това отваря плик №1, оповестява документите, 
които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

След извършването на посочените по-горе действия приключва публичната част от 
заседанието на комисията. 

Комисията разглежда документите в плик №1 за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.  

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор 
или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички 
участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни 
дни от получаването на протокола.  

Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за 
отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. 
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След изтичането на посочения по-горе срок от 5 работни дни от получаване на 
протокола, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените 
документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.  

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят 
на критериите за подбор. 

Комисията при необходимост може по всяко време: 

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 

2. да изисква от участниците: 

2.1. разяснения за заявени от тях данни; 

2.2. допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 
3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни 
съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по 
смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Възложителят уведомява 
Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и 
приключването на процедурата 

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря. 

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните 
действия: 

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с 
изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 
предложенията в плик № 2 - в предвидените от закона случаи; 

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената- в предвидените от 
закона случаи; 

Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на 
ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с 
нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти 
комисията оповестява предлаганите цени. 

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица 
точките, получени при оценяването на офертите по всеки един от другите показатели. 

Изключително благоприятни предложения  
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на 
оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва 
да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде 
по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 
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1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за 
отстраняване от процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът 
да се отстрани. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 
предварително обявените условия. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите 

 
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 се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато „икономически най-изгодната оферта” не може 
да се определи по реда, описан по-горе. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите 

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на 
протокола от възложителя. 

Контрол върху работата на комисията 
Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на 

процедурата преди издаване на съответното решение. При осъществяване на контрола 
възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за 
съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на 
обществената поръчка.  

В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които 
могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава 
писмени указания за отстраняването им.  

Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и 
взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на 
несъгласие, към него се прилага особено мнение. 

Критерий за оценка на офертите. 
 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 
критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

 
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника 
може да получи е 100 точки.  
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На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на 
офертата. 
 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 се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В 
случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично 
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

 
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 
 

 
 
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 
 
КО = Р х 40% + СР х 20 % + ПЦ х 40 % 

 
Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител на обществената 

поръчка участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка). 
 

 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 се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В 
случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично 
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 
 

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. 
 
     ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СА: 
 

I.  РАБОТНА ПРОГРАМА  (Р)  - Максимално възможна оценка 100 точки. 
Относителната тежест на показателя (Р) в комплексната оценка е 40%;  

 
II. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди 

битови отпадъци (СР) - Максимално възможна оценка 100 точки. Относителната 
тежест на показателя СР в комплексната оценка е 20 %; 

 

Показател – П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителна тежест в 
КО 

1. Работна програма - Р 100 40 % 

2. Срок за реакция - СР 100 20 % 

3. Предлагана цена – ПЦ 100 40 % 
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III. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) - предложената от участника обща цена за 
изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, Относителната 
тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %; 

 
        Последователност и методика на оценка. 
 

I.  РАБОТНА ПРОГРАМА  (Р)  
 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. 
 

Оценяват се три основни елемента на Работната програма, както следва: 

 

 

 
Точките по трите елемента от показател „Работна програма” /Р/ ще бъдат 

присъждани от членовете на комисията, определении  от  Възложителя по следния 
начин: 
 
1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката 
1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности 

 
Метод на формиране на оценката: 
Оценка 50 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента 
„Работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата 
спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания 
и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. От предложението е видно, че 
Участникът предлага подход за изпълнение (последователност, продължителност и 
взаимосвързаност), релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническата 
спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете дейности, с яснота 
по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всяка една от 
дейностите. Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите по 
изпълнението на дейността включително и ясни и подробни мерки за недопускане на 
препълването на съдовете и/или предотватяване на замърсяването на прилежащите им 
площи. Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, 
необходими за изпълнението на договора. Представени са предвижданите организация и 
мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за 

Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката     До 50 т 
• Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност 

и взаимообвързаност на предлаганите дейности; 
 

  

Анализ на основните рискове, които могат да доведат до 
забавяне или некачествено изпълнение на услугата и мерки за 
тяхното управление 

До 45 т 

• Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове 
които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението 
на договора 

 

  

Опазване на околната среда по време на изпълнението на 
предмета на договора   

 До 5 т 

• Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната 
среда (въздух, водни ресурси, почва  и др.) 
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изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности. Подробно е описано 
разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на 
дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, 
както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалате участници в изпълнението на 
дейността, включително и контролните органи. Ясно и подробно са разписани. Предложени 
са ясни и подробни мерки за управление на зелените биоразградими отпадъци. Предложени 
са ясни и подробни мерки за управление и контрол на качеството на изпълнение на 
поръчката.  
 
Оценка 25 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента 
„Работна програма”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата 
спецификация и инвестиционните проекти, действащото законодателство, съществуващите 
технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат 
несъществени непълноти относно предлагания подход за изпълнение и/или 
последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности; 
  
Оценка 3 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента 
„Работна програма”, на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата 
спецификация и инвестиционните проекти, на действащото законодателство, на 
съществуващите технически изисквания и стандарти, но не са конкретни и/или 
предложението може да бъде отнесено към всяка обществена поръчка с идентичен предмет 
без да е представено през призмата на предмета на настоящата поръчка. Предложените 
мерки по един или всички подраздели  не са ясни и подробни. Представената организация на 
ресурсите на участника не е подробна, а е сведена само до изброяването на конкретните 
ресурси. Разпределението на задачите и отговорностите между експертите на участниците 
не е подробно.  

 
Предложения относно последователността и взаимообвързаността на предлаганите 
дейности, които не отговарят на техническата спецификация, на действащото 
законодателство, техническите изисквания и стандарти, и при които предложената 
организация и подход на изпълнение не съответствуват на конкретния линеен график, има 
паразитни текстове, свързани с дуги обществени поръчки  или вътрешно противоречие или  
липсва тази съставна част от елемента „Предлаган подход” следва да бъдат предложени за 
отстраняване.  

„Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния вид 
дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите 
предвидени видове дейности; 
„Подробно/конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни видове 
дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 
допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 
технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на 
изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и 
изисквания; 
„Несъществени“ са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не 
го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса 
на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация 
може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на 
участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на 
изпълнението на поръчката. Ако липсващата информация не може да бъде установена 
от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на 
офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за 
възлагане на обществената поръчка. 
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„Съществени“ са тези непълноти в техническото предложение, които го правят 
неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и 
техническата спецификация или на действащото законодателство, на 
съществуващите стандарти, като например несъответствие между предлагания 
график и  описаните дейности и други подобни. При установени съществени 
непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде 
предложена за отстраняване. 
 
1.2. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат да 
възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора  
Фактори, влияещи на оценката: 

- Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; 
- Мерки за недопускане проявлението на риска; 
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.  
 

Метод на формиране на оценката: 
Оценка 45 точки – посочената оценка се присъжда за предложения, които относно 
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на възложителя, посочени в 
указанията, техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката. В 
техническото предложение е обърнато  внимание на всеки един от рисковете, и е в сила 
всяко едно от следните обстоятелства: 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери 
на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 
върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил „ефективни 
и адекватни мерки”; 

- Участникът е изложил „ясно” и „подробно” мерки за недопускане на 
дефинираните аспекти от риска, включително и „алтернативни”. 

 - Планирани са  „ефективни и адекватни” похвати и мерки, посредством които 
реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, 
така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху 
изпълнението на дейностите, предмет на договора и обезпечават в пълна степен 
съответния риск 

 
Оценка 20 точки – посочената оценка се присъжда за предложения, които относно 
управлението на рисковете: отговарят на изискванията на възложителя, посочени в 
указанията, техническата спецификация, инвестиционните проекти и са съобразени с 
предмета на поръчката. В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от 
рисковете, но е в сила поне едно от следното: 

- Направено е описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и 
сфери, където може да окаже влияние съответният риск, но степента на влияние на 
риска, респ. мерките за недопускане/преодоляване на последиците при настъпване на 
риска не са „ясно” и подробно” описани и оценени. 

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника „не 
обезпечават в пълна степен”  преодоляване на риска, респ. последиците от 
настъпването му. 

 
Оценка 3 точки – посочената оценка се присъжда за предложения, които относно 

управлението на рисковете: отговарят на изискванията на възложителя, посочени в 
указанията, техническата спецификация, инвестиционните проекти и са съобразени с 
предмета на поръчката, съдържа описание на мерки за недопускане/преодоляване на 
последиците при настъпване на риска, като същото не е „ясно” и „подробно”,  участникът 
декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните 
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рискове, но предложените  от участника мерки не са „ефективни и адекватни” и не 
„обезпечават в пълна степен” описаните рискове. 

 
„ефективни и адекватни мерки” са мерките, които посочват съответствие с аспектите 

на проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото недопускане и 
преодоляване на последиците при настъпване му, като предложените мерки са в 
състояние да въздействат "изцяло" за неговото недопускане и преодоляване напълно 
на негативните последици при евентуалното му настъпване, така че същият да не би се 
проявявал и същият да няма въздействия върху постигането на целите на проекта 
срочно и качествено. 
 
„не обезпечават в пълна степен” са мерките, които посочват съответствие с аспектите 
на проявление на конкретния риск и мерките предложени за неговото недопускане и 
преодоляване на последиците при настъпване му, като предложените мерки са в 
състояние да въздействат „частично” за неговото недопускане и преодоляване на 
негативните последици при евентуалното му настъпване, като „частичното 
въздействие” се изразява в това, същият може да се прояви отново по начин по който 
да има  отново въздействия върху постигането на целите на проекта срочно и 
качествено. 
 
„алтернативни” са мерките, които могат да бъдат приложени заместващо конкретни 
мерки, при невъзможност те да бъдат приложени съобразно спецификата на 
фактическата обстановка 
 
„Ясно“- посочване на мерките. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено 
посочва конкретния риск, по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с 
конкретиката на настоящата обществена поръчка; 
 
„Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни мерки и  дейности не се 
ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 
поясняващи текстове, свързани с обясняване на въздействието на мярката и  нейното  
влияние, спецификата на мярката или други факти, имащи отношение към процеса на 
индивидуализиране, превантиране или преодоляване на въздействието на риска; 
 
 
1.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 
Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, 
водни ресурси, почва и др.) 
 
Метод на формиране на оценката: 
Оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента 
„Опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, 
техническата спецификация, действащото законодателство, технически изисквания и 
стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Посочени са конкретни видове от 
растителния и животински свят на обхванатата от проекта територия, които потенциално 
биха били засегнати от реализирането на дейността. Поставен е особен фокус върху 
застрашените видове и мерките, които Участниците ще предприемат за тяхната защита. 
Подробно са изброени гореописаните видове и за всеки един от тях (или за всяка група от 
тях) са посочени конкретни мерки за защита. Предвидени са конкретни мерки за максимално 
намаляване на вредното влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове. В 
допълнение Участниците са предвидили конкретни и адекватни мерки за опазване на 
повърхностните, подпочвените води и почвата по време на изпълнението. Оценката 
получава участникът, който е предложил мерки за опазване на околната среда, като е 
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обхванал всички, изброени от възложителя и е предложил три или повече такива мерки, 
които не са задължителни, но биха повлияли качествено резултата (опазването на околната 
среда). Последните са адекватни на конкретния предмет на поръчката; 

 
Оценка 3 точки– за предложения, които отговарят на тази съставна част от елемента 
„Опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, 
техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически 
изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката получава 
участникът, който е предложил мерки за опазване на околната среда, като е обхванал всички, 
изброени от възложителя, и е предложил по – малко от три мерки, които не са задължителни 
и биха повлияли качествено резултата (опазването на околната среда);  
 
Предложения относно описанието на предлаганите мерки и характеристики, свързани с 
опазване на елементите на околната среда, които не отговарят на техническата 
спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и 
стандарти, ако направеното изложение съдържа паразитни текстове от други обществени 
поръчки или несъотносими към предмета на поръчката дейности или предмети и животни 
или ако липсва тази съставна част от елемента „опазване на околната среда” следва да бъдат 
предложени за отстраняване.  

 
II. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди 

битови отпадъци (СР) 
Срокът за реакция при нужда от подмяна на дефектиралсъд за ТБО представлява 

срокът, който започва да тече в момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на 
Възложителя, за наличието на съд, който има дефект и не може да се използва по 
предназначение, и приключва в момента, в който на мястото се постави нов съд за събиране 
на отпадъците. 

Предложенията по този показател се посочват в календарни дни.  Относителната 
тежест на показателя в комплексната оценка е 20 %. Оценките на участниците по показателя 
се изчисляват по формулата:  
 Като СР= (СРmin / СРi) x 100  
 

Където СРi  e  предложения срок за реакция при установен дефектирал съд за ТБО в 
календарни дни, съгласно Техническото предложение на съответния участник 

Където СРmin  e минималния предложен срок на реакция при установен дефектирал 
съд за ТБО в календарни дни, съгласно Техническото предложение на участника предложил 
най-кратък срок на реакция. 

 
III. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ)  
 
До оценка по показателя Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки 
по показателя - 100т. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%. 
Този показател включва в себе си два подпоказателя Подпоказател Цена в лева без ДДС за 
сметосъбиране на отпадъците на територията на Община Своге за целия период на договора 
(К1)  и Подпоказател Цена в лева без ДДС за сметоизвозване на отпадъците на територията 
на Община Своге до регионално депо Костинброд за целия период на договора (К2) 
Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:  

 
ПЦ = К1 + K2  
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3.1. Подпоказател Цена в лева без ДДС за сметосъбиране на отпадъците на 
територията на Община Своге за целия период на договора - К1 

 
K1 - Цена в лева без ДДС за сметосъбиране на отпадъците на територията на 

Община Своге за целия период на договора (изчислена като сума от общите цени в лева 
без ДДС за сметосъбиране на Кофи с обем 110 л, Контейнери тип“Бобър“ с обем 1100 л и 
Контейнери с обем 4 м3 за целия период на договора и посочена в т. 2.1. от Ценовото 
предложение на участника). Максимален брой точки по този подпоказател - 65т. Оценките 
на участниците по подпоказателя се изчисляват по формулата:  

 
K1= (ЦС min / ЦС i) х 65, където 
 

ЦС i  e  предложена Цена в лева без ДДС за сметосъбиране на отпадъците на 
територията на Община Своге за целия период на договора съгласно т. 2.1. от Ценовото 
предложение на съответния участник, която оферта се оценява. 

 
и ЦС min  e най-ниската предложена Цена в лева без ДДС за сметосъбиране на 

отпадъците на територията на Община Своге за целия период на договора съгласно  т. 
2.1. от Ценовото предложение на участника предложил най-ниска обща цена. 

 
3.2. Подпоказател Цена в лева без ДДС за сметоизвозване на отпадъците на 

територията на Община Своге до регионално депо Костинброд за целия период на 
договора - К2 

 
К2 - Цена в лева без ДДС за сметоизвозване на отпадъците на територията на 

Община Своге до регионално депо Костинброд за целия период на договора (изчислена 
на база тон извозени отпадъци на км (сметоизвозването ще се извършва от гр. Своге до депо 
Костинброд - 41 км разстояние, прогнозен обем на извозваната смет за целия период на 
изпълнение на договора – 25 000 тона) и посочена в т. 2.2. от Ценовото предложение на 
участника) Максимален брой точки по този подпоказател - 35т. Оценките на участниците по 
подпоказателя се изчисляват по формулата: 

 
K2= (ЦИmin / ЦИ i) х 35, където 
 

ЦИ i e предложена Цена в лева без ДДС за сметоизвозване на отпадъците на 
територията на Община Своге до регионално депо Костинброд за целия период на 
договора съгласно т. 2.2. от Ценовото предложение на съответния участник, която оферта се 
оценява. 

 
и ЦИmin e най-ниската предложена Цена в лева без ДДС за сметоизвозване на 

отпадъците на територията на Община Своге до регионално депо Костинброд за целия 
период на договора съгласно т. 2.2. от Ценовото предложение на участника предложил най-
ниска обща цена. 

 
КО = РО х 40% + СР х 20 % + ПЦ х 40% 
 

Указания: Участниците задължително разработват ценовите предложения при 
съобразяване с прогнозните стойности за изпълнение на услугата, посочена в обявлението 
и указанията за участие. 
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на 
услугата и обща стойност на поръчката по-високи от прогнозните стойности, посочени в 
обявлението и указанията за участие 
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На първо място  се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 
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, се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако икономически най-изгодната оферта не може да се 
определи по реда, посочен по-горе.  

Обявяване на резултатите. 
Възложителят обявява с решение класираните участници и определя участника 

определен за изпълнител, не по-късно от 5 (пет) работни дни след приключване работата на 
Комисията. 

В Решението се обявява класирането на участниците и участника определен за 
изпълнител Посочват се и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и 
мотивите за отстраняването им. 

Възложителят уведомява участниците за взетото от него решение в срок от 3 (три) 
дни от издаването. 

При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на 
решението, Възложителят е длъжен в 3 (тридневен) срок от постъпването му да осигури 
достъп до Протокола на Комисията и/или да предостави на участника копие от Протокола, в 
зависимост от искането на участника. 

Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, 
когато предоставянето и противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или 
нарушава конкуренцията. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 
решение, когато: 
1. не е подадена нито една оферта, или няма участник, който отговаря на изискванията по 
чл. 47 - 53а от ЗОП; 
2. всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от 
възложителя; 
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 
4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 
промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 
6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1от ЗОП не се сключва договор за 
обществена поръчка. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
1. е подадена само една оферта, заявление за участие или проект; 
2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а  от ЗОП или 
само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 
3. участникът, класиран на първо място: 
3.1. откаже да сключи договор, или 
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3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или 
3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му 
в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на 
процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от 
ЗОП. 

Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението да уведоми участниците за 
прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 
1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от 
тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от 
решението. 

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, 
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 

Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 
основа на които е определен за изпълнител. 

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на посочения по-горе 
срок. 

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 
предварително изпълнение. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 
срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато единственият заинтересован участник е определен за 
изпълнител.  

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т1-4 и на посочените 
обстоятелства  в обявлението по ал. 2, т.1,2,4 и 5,  от ЗОП, освен когато законодателството 
на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое обстоятелство в 
публичен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 

 
Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не 

предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл.48, ал.1 ЗОП в публичен 
безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при 
подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е 
длъжен да представи документи съгласно чл.48, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗОП. 

 
 
Когато определяният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация 
по БУЛСТАТ на създаденото обединение. 

В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или 
юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация в държавата, в която 
са установени. 
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В случаите, в които участникът не представи исканите документи, възложителят 
сключва договора със следващия класиран участник. 

8. ОБЖАЛВАНЕ 

На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, 
с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.  
Решенията по т.10.1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно 
тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, 
финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията 
или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 

изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на 
процедурата и/или решението за промяна; 

• получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на 
процедурата; 

• публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на 
обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 

Срокът за обжалване на решението т.10.3.1. тече от получаването на документацията, ако 
са изпълнени едновременно следните условия: 

• жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 
• документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 
• документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 

Жалбата срещу действие или бездействие се подава в 10-дневен срок от уведомяването за 
съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за 
извършване на съответното действие. 
Жалба може да се подава от: 

• всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 120, ал. 4, т. 1, 2 и 5, ал. 5 и 6 от ЗОП; 
• всеки заинтересован участник - в случаите по чл. 120, ал. 4, т. 4 и ал. 6 от ЗОП. 

В срока за обжалване жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или 
решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в 
съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 
Когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в 
"Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-
късната дата. 
 
9. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 
• когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 
•  когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен 

ден. на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича 
в края на първия работен ден, следващ почивния. 

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е 
изрично указано при посочването на съответния срок. 

 
В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и 
Решение  за откриване на обществена поръчка  и  приложени образци, да се смята 
меродавно с приоритет: Решение, Обявление,  Документация, Образци. 
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