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: [1536]
Възложител: [Община Априлци]
Поделение (когато е приложимо): [
]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [00016]
Адрес: [гр. Априлци - 5641, кв.Ново село, ул. „Васил Левски” № 109]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Марко Пенов - Гл.експерт Общинска
собственост, обществени поръчки и транспорт]
Телефон: [06958 2222]
E-mail: [apriltsi1976@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:
Да
Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път:
Да
Не
Обект на поръчката:
Строителство
Доставки
Услуги
Предмет на поръчката: [Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици
в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.]
Кратко описание: [Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в
Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.”, включваща 6 (шест)
обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в
кв.Острец”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново
село 1”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново
село 2”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в
кв.Видима”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – Снегопочистване улична и пътна мрежа села в община
Априлци”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – “Доставка на опесъчителен материал”;]
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Място на извършване: [територията на Република България, Област Ловеч, Община
Априлци, град Априлци, кв.Острец, кв.Ново село, кв.Видима и села Скандалото,
Велчево и Драшкова поляна]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [37650]
Обособени позиции (когато е приложимо):

Да

Не

Номер на обособената позиция: [1]
Наименование: [Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Острец]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [5500]
Номер на обособената позиция: [2]
Наименование: [Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново село 1]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4400]
Номер на обособената позиция: [3]
Наименование: [Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново село 2]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2300]
Номер на обособената позиция: [4]
Наименование: [Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Видима]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [9000]
Номер на обособената позиция: [5]
Наименование: [Снегопочистване улична и пътна мрежа села в община Априлци]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [6250]
Номер на обособената позиция: [5]
Наименование: [Доставка на опесъчителен материал]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [10200]

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
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Изисквания за личното състояние: [За всички обособени позиции
За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [......]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания за
икономическо и финансово състояние]
Технически и професионални способности: [ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 –
“Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Острец”;
Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум един брой колесен трактор
с двойно предаване и оборудван със снегорина дъска, както и водач на трактора
притежаващ валидно свидетелство за правоуправление.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново
село 1”;
Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум един брой колесен трактор
с двойно предаване и оборудван със снегорина дъска, както и водач на трактора
притежаващ валидно свидетелство за правоуправление.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново
село 2”;
Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум един брой колесен трактор
с двойно предаване и оборудван със снегорина дъска, както и водач на трактора
притежаващ валидно свидетелство за правоуправление.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в
кв.Видима”;
Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум един брой колесен трактор
с двойно предаване и оборудван със снегорина дъска, както и водач на трактора
притежаващ валидно свидетелство за правоуправление или Минимум един брой
камион с колесна формула 4х4 и оборудван със снегорина дъска, както и водач на
камиона притежаващ валидно свидетелство за правоуправление.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа села в
община Априлци”;
Участникът следва да разполага с най – малко с: Минимум два броя колесни трактори
с двойно предаване и оборудвани със снегорини дъски, както и водачи на тракторите
притежаващи валидно свидетелство за правоуправление
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – “Доставка на опесъчителен материал”
Участникът следва да разполага със складова база за инертни материали.]

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:
Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Цена и качествени показатели
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Разходи и качествени показатели
Ниво на разходите
Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [
]
Тежест: [
]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [19.10.2016]

Час: (чч:мм) [10:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [12.12.2016]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [20.10.2016]

Час: (чч:мм) [09:00]

Място на отваряне на офертите: [Заседателната зала на Общински съвет - Априлци,
гр.Априлци, ул."Васил Левски" № 109]
Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от
европейските фондове и програми:
Да
Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [
]
Друга информация (когато е приложимо): [Всеки участник следва да представи:
1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или
упълномощен от него представител (Образец № 1);
2.
Представяне на участника (Образец № 2);
3.
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат
право на това);
4.
При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият;
5.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП –
Образец № 3;
6.
Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4;
7.
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (когато е
приложимо);
8.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец
№ 6;
9.
Списък на МПС определени за изпълнение на поръчката (Образец № 7),
придружен от заверено копие на талоните за регистрация;
10.
ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК на водачите на МПС, които участникът ще
използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 8) придружен от
заверени копия на свидетелствата за правоуправление на водачите на МПС;
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11.
Техническо предложение – Образец № 9;
12.
Ценово предложение – Образец № 10
Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото
предложение или промяната им води до отстраняване на участника от процедурата.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община
Априлци, кв.Ново село, ул.„Васил Левски” № 109, гр. Априлци 5641, деловодство, всеки
работен ден от 8,00 до 16,30 часа до изтичане на крайния срок за подаване на
офертите.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
1.
Наименование на кандидата или участника;
2.
Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3.
Наименование на поръчката.]
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [11.10.2016]
Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Младен Максимов Пелов]
Длъжност: [Кмет на Община Априлци]
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Приложение № 1 към обява за обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и
опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен
сезон 2016/2017 г. в пет обособени позиции”
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ
1. Предмет на поръчката.
Предмет на поръчката е снегопочистване и опесъчаване на улична и пътна мрежа на
територията в гр.Априлци и населените места от Община Априлци, като територията
на общината се разделя на обособени позиции за зимно поддържане – зимен
експлоатационен сезон 2016/2017 г. по обособени позиции и извършване на доставки на сол
и пясък за опесъчаване.
„Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен
експлоатационен сезон 2016/2017 г.”, включваща 5 (пет) обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Острец”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново село 1”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново село 2”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Видима”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – Снегопочистване улична и пътна мрежа села в община
Априлци”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – “Доставка на опесъчителен материал”;
Обемът на поръчката е прогнозен, изчислен на база предполагаемото количество
снегопочистване на общински пътища и улици в Община Априлци, които ще се
изпълняват от външни Изпълнители
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции.
2. Източник на финансиране - собствени бюджетни средства на Възложителя и
целеви субсидии за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.
3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Срокът за изпълнение на обществената поръчка е
зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г. (01.11.2016 г. – 30.04.2017 г.).
4. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: територията на Република
България, Област Ловеч, Община Априлци, град Априлци, кв.Острец, кв.Ново
село, кв.Видима и села Скандалото, Велчево и Драшкова поляна
5. Стойност на поръчката
Цената се определя в лева, без ДДС. Предложената цена включва необходимите
разходи за осъществяване на възложеното, ведно с разходи за материали, консумативи,
транспорт, труд, както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат при или
по повод на осъществяване на обществената поръчка.
Прогнозната стойност на поръчката е 37 450 лева (тридесет и седем хиляди
четиристотин и петдесет лева) без ДДС.
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.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
Нормативни изисквания:
Обществената поръчка да се извършва съгласно следните по – важни нормативни
актове уреждащи обществения превоз на пътници:
1. Закон за автомобилните превози;
2. Закон за движението по пътищата;
3. Закона за Обществените поръчки.
4. Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Община Априлци.
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При промяна в нормативната уредба, Изпълнителят е длъжен да приведе в
съответствие с нея всички документи изисквани с нормативен акт, както и да спазва
същите при изпълнение на снегопочистването.
Технически спецификации по обособени позиции:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в
кв.Острец”:

Обособената позиция включва снегопочистването на общински пътища и улици в
кв.Острец на град Априлци:
Общински пътища за снегопочистване:
–
Общински път LOV 2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец мах.Маришница /GAB1165/ от км 0 + 000 до км.1 + 900 – дължина 1,900 км
- Общински път LOV 1002 / III-6072, кв.Острец - Кръвеник - мах.Паздерите /GAB1165/ –
от км. 0+000 до км. 1 + 940
Двата общински пътя се почистват с колесен трактор с двойно предаване оборудван със
снегорина дъска.
Улици в кв.Острец за снегопочистване с обща дължина от 4 662 м:
Улица „Марагидик” – дължина 1780м;
Улица „Мядна” – дължина 170 м;
Улица „Сенковчица” – дължина 145 м;
Улица „Соколска” - дължина 1200 м;
Улица „Смолян” – дължина 1367 м
Обща дължина на уличната и пътна мрежа за снегопочистване: 8,502 км.
Опесъчаването ще се извършва със специализирани автомобили собственост на Община
Априлци, а именно:
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка “Мерцедес – Унимог”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, рег.№ ОВ 8801 АХ
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка - „IVECO FORD 180”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, регистрационен № ОВ 5424 ВА

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново
село 1”:

Обща дължина на уличната мрежа за снегопочистване: 5,957 км. Необходим брой
снегопочистваща техника за изпълнение е колесен трактор с двойно предаване, оборудван
със снегорина дъска.
Общински пътища за снегопочистване:
–
Общински път GAB 1165 / III-404, Севлиево-Градница / Сенник-Душево-СтолътБоазът-Граница Община ( Севлиево - Априлци ) - Априлци - мах.Маришница/ от км 24 + 850
до км. 27 + 890 – дължина 3,040 км
Улици в кв.Център, които следва да бъдат снегопочиствани са:
Улица “Чуклата” – 250 м; Улица „Дружба” – 70 м; Улица “Сребърна” – 130 м; Улица “Павли
Венков” – 340 м; Улица “Възрожденска” – 300 м; Улица “Стадион” с паркинги – 200 м;
Улица Ново село – 380 м; Улица „Търговска” – 150 м; Улица „Хризантема” – 450 м; Улица
“Еделвайс” – 200 м; Улица “Ангелина Попска” – 270 м; Улица „Колю Пачника” – 40 м; Улица
„Драгню Стойчев” – 110 м; Улица “Зеленика” – 150 м; Улица “Йонко Карагьозов” – 350 м;
Улица “Черни връх” – 300 м; Улица “Здраве” – 160 м; Улица “Кольо Ковача” – 120 м; Улица
“9 – ти май” – 180 м; Улица “Изгрев” – 150 м; Улица “Стоянка Драгановска” – 170 м; Улица
“Касалийска” – 200 м; Улица “Иван Марангозов” – 120 м; Улица “Стефан Вълков” – 145 м;
Улица „Вълко Йонков” – 380 м; Площад “Новоселско въстание” и Пазар
Опесъчаването ще се извършва със специализирани автомобили собственост на Община
Априлци, а именно:
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка “Мерцедес – Унимог”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, рег.№ ОВ 8801 АХ
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 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка - „IVECO FORD 180”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, регистрационен № ОВ 5424 ВА

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3– “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Ново
село 2”:
Обща дължина на уличната мрежа за снегопочистване: 2,650 км. Необходим брой
снегопочистваща техника за изпълнение е колесен трактор с двойно предаване, оборудван
със снегорина дъска.
Общински пътища за снегопочистване:
–
Общински път LOV 3007 /LOV3006, Априлци - мах.Свинова поляна/ - мах.Шоляци
от км 0 + 000 до км. 2 + 000 – дължина 2,000 км
Улици в кв.Център, които следва да бъдат снегопочиствани са:
Поликлиника, Община Априлци /2 бр./ и ОУ “Васил Левски”
Улица “Аврам Драганов” – 500 м; Улица “Нарцис” – 470 м; Улица “Пашовска” – 150 м;
Улица “Даскал Никола” – 120 м; Улица “Чайка” – 220 м; Улица “Малина” – 280 м; Улица
“Възрожденска” – 300 м; Улица “Лале” – 130 м; Улица “Юмрукчал” – 65 м; Улица
„Табашка” – 70 м; Улица „Катранджийска” – 90 м; Улица „Драгню Стойчев” – 110 м;
Опесъчаването ще се извършва със специализирани автомобили собственост на Община
Априлци, а именно:
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка “Мерцедес – Унимог”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, рег.№ ОВ 8801 АХ
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка - „IVECO FORD 180”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, регистрационен № ОВ 5424 ВА
4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Снегопочистване улична и пътна мрежа в
кв.Видима”
Обособената позиция включва снегопочистването на общински път LOV1001 и улици в
кв.Видима на град Априлци. Участъкът от общински път LOV1001 за снегопочистване
обхваща участъка от км 4 + 000 до км. 8 + 300 – дължина 4,300 км. Общинският път се
почистват с колесен трактор с двойно предаване оборудван със снегорина дъска.
Улици в кв.Видима за снегопочистване с обща дължина от 10 697 м:
ул.”Барата” – 58 м; ул.”Бор” – 280 м; ул.”Бъзев дял” – 151 м; ул.”Видима” – 1 600 м;
ул.”Вилна” –260 м; ул.”Възход” – 130 м; ул.”Габровница” – 1 383 м; ул.”Грънчарска” – 110 м;
ул.”Дуневска” – 330 м; ул.”Здравец” – 133 м; ул.”Каревци” – 70 м; ул.”Кокиче” – 280 м;
ул.”Курорт” – 640 м; ул.”Маринска” – 573 м; ул.”Марко Семов” – 300 м; ул.”Матевска” –
89 м; ул.”Минзухар” – 700 м; ул.”Младост” – 1 769 м; ул.”Орловска” – 190 м; ул.”Пейковци”
– 74 м; ул.”Преселци” – 130 м; ул.”Първомайска” – 320 м; ул.”Радинска” – 75 м; ул.”Снежна”
– 72 м; ул.”Стърна река” – 980 м;
Обща дължина на уличната и пътна мрежа за снегопочистване: 14,997 км.
Опесъчаването ще се извършва със специализирани автомобили собственост на Община
Априлци, а именно:
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка “Мерцедес – Унимог”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, рег.№ ОВ 8801 АХ
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка - „IVECO FORD 180”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, регистрационен № ОВ 5424 ВА

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа села в
община Априлци”:

Обща дължина на уличната мрежа за снегопочистване: 6, 180 км.
Село Скандалото - Улица “Павлово” – 620 м; Улица „За моста” – 700 м; Улица „Старо
Скандало” – 210 м; Улица „Лъката” – 1600 м и Улица „Еделвайс” – 720 м;
Село Велчево - Улица „Т.Стоевски” – 360 м; Улица „Велена” – 310 м и Улица „Вечо Ночев”
– 420 м;
Село Драшкова поляна - Улица „Липовска” – 960 м и Улица „Драшковска” – 280 м;
Обща дължина на пътната мрежа за снегопочистване по обособената позиция: 4,700 км.
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LOV3015 /ІІІ - 607, Априлци - Велчево / Скандалото - мах.Павлово / - 1.000 км;
LOV3016 / ІІІ - 3505, Дебнево - Велчево / - мах.Мачковци - 2.200 км;
LOV3017 / ІІІ - 3505 Дебнево - Велчево / - мах.Джокарите - 1.500 км.
Необходим брой снегопочистваща техника за изпълнение: 2 /два/ броя колесни трактори с
двойно предаване, оборудвани със снегорини дъски.
Опесъчаването ще се извършва със специализирани автомобили собственост на Община
Априлци, а именно:
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка “Мерцедес – Унимог”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, рег.№ ОВ 8801 АХ
 Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка - „IVECO FORD 180”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, регистрационен № ОВ 5424 ВА
6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – “Доставка на опесъчителен материал”:
Необходимото количество опесъчителен материал за опесъчаване със собствена техника
на общината:
•
Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка “Мерцедес – Унимог”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, рег.№ ОВ 8801 АХ
•
Специализиран камион пясъкоразпръсквач марка - „IVECO FORD 180”, колесна
формула 4х4, със снегоринна дъска, регистрационен № ОВ 5424 ВА
Е 120 куб.м.
В договорената доставна цена, да се включват всички необходими разходи за
производството и доставката на материала, представляващ смес от пясък и сол в
съотношение 8 : 1. /пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m3 пясък/.
Солта и пясъка трябва да бъдат предварително смесени и добре размесени. Доставката
да се извършва до склад на Възложителя. Окончателното количество за доставка се
определя на база действителните потребности на Възложителя.
1. Изисквания към участниците
Право на участие в поръчката имат всички български и чуждестранни физически и
юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП
и Възложителя. В случай че участникът е физическо лице, представя заверено копие от
документ за самоличност. В случай че участникът е обединение, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие
на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който
се посочва представляващият.
Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва
да са посочили това обстоятелство. В случай че ще се използват подизпълнители,
избраните за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата им. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава
изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Изпълнителите нямат право да:
- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.
54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП;
- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
- заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: за предложения
подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 т. 1 – 5 и 7 от ЗОП;
предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за
подизпълнение; договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.
В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен подизпълнител,
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изпълнителят изпраща заверено копие от договора или допълнителното споразумение на
възложителя.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1 – 5 и 7 от
ЗОП по отношение на настоящата обществена поръчка.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Приложение № 2 към обява за обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и

опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен
сезон 2016/2017 г.”

Изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата. Разглеждане на
офертите. Сключване на договор.
1. Изисквания при подготовка на офертата:
1.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата
документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в
документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията и
изискванията на Възложителя, може да доведе до неразглеждане на офертата му.
1.2. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията
образци.
1.3. Видът, качеството и характеристиките на дейностите, предмет на
поръчката, трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация,
нормативната база, която ги урежда и условията за изпълнение на поръчката.
1.4. Всеки участник може да представи само една оферта.
1.5. Офертата трябва да включва пълния обем за видовете дейности по предмета
на поръчката. Непълни оферти не се разглеждат.
1.6. Варианти не се допускат.
1.7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на критериите за
подбор в съответствие с дейностите, които ще извършват.
1.8. Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител, не може да
представи самостоятелна оферта.
1.9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език.
Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български
език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за
непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.
1.10. При представяне на копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени
с текст „Вярно с оригинала” - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с
печата на участника.
1.11. Офертата се подписва от законния представител на участника или
упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от
законния представител на участника.
1.12. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка
на участниците.
1.13. За всички данни, обстоятелства и грешки в офертата, отговорност носи
участникът.
2. Изисквания и указания към съдържанието на офертата
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или
упълномощен от него представител (Образец № 1);
2. Представяне на участника (Образец № 2);
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3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право

на това);

4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ,
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП –
Образец № 3;
6. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4;
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (когато е

приложимо);

8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №
6;
9. Списък на МПС определени за изпълнение на поръчката (Образец № 7), придружен
от заверено копие на талоните за регистрация;
10.
ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК на водачите на МПС, които участникът ще
използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 8) придружен от заверени
копия на свидетелствата за правоуправление на водачите на МПС;
11.
Техническо предложение – Образец № 9;
12.
Ценово предложение – Образец № 10
Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото
предложение или промяната им води до отстраняване на участника от процедурата.
3.Критерий за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.
За всички обособени позиции
Критерият за оценяване на офертите е „най – ниска цена”:
1. Представяне на офертата
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата
или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес Община
Априлци, кв.Ново село, ул. „Васил Левски” № 109, гр. Априлци 5641, деловодство, всеки
работен ден от 8,00 до 16,30 часа до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
1. наименованието на кандидата или участника;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.
5. Отваряне и разглеждане на офертите
5.1. Отварянето на офертите е публично.
5.2. Датата и часът на отварянето на офертите са посочени в обявата.
Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:
– лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ
представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В случай че
присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в

оригинал или заверено копие с гриф „вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник
при наличие на такъв и остава за Възложителя);

5.3. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена
от Възложителя след получаване на офертите съгласно критерия за избор на изпълнител
„НАЙ – НИСКА ЦЕНА”.
6. Сключване на договор
6.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника,
класиран на първо място.
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6.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен
за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират.
6.3. В срок до десет работни дни от получаване на писмото за възлагане на
поръчката участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните
документи:
6.3.1. Актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл.
54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има
такива.
НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи ще бъде основание за определяне на втория
класиран участник за изпълнител на поръчката.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
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