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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: СА-03-04-8896/2/ от 01.10.2019 г. 

  

 Възложител: Община Полски Тръмбеш 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00352 

Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” № 4 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Стефка Буюклиева 

Телефон: 06141/41 33 

E-mail: obshtina_pt@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] 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 [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: Поръчката “Снегопочистване през експлоатационен сезон 

2019/2020 г.”, включва следните позиции: 

Позиция 1: Улична мрежа на гр. Полски Тръмбеш, в това число републикански пътища 

в границите на града 

Позиция 2: Път VTR 1232 /ІІІ-502/ гр. Полски Тръмбеш-с.Раданово /І-5/ с дължина 4,0 

км от Общинската пътна мрежа; 

Позиция 3: Път VTR 1234 /ІІІ-502, Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ с 

дължина 5,2 км, Общински път VTR 3244/ VTR 1234 /  Иванча – гробищен парк –  с 

дължина 1,170 км  от Общинската пътна мрежа и улична мрежа в с.Иванча; 

Позиция 4: Път VTR 1235 /ІІІ-504/Стефан Стамболово-Полски Сеновец /І-5/ + 

участъка”Варианта” /1,2 км/ с обща дължина 9,8 км и улична мрежа в с.Ст.Стамболово; 

Позиция 5: Път VTR 1292 /с.Стрелец с.Петко Каравелово /І-5/ VTR 1232 /в участъка от 

път І-5 до моста на р.Янтра  с дължина 2.4 км и улична мрежа в с.П.Каравелово; 
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Позиция 6: улична мрежа в с. Раданово; 

Позиция 7: улична мрежа в с. Павел; 

Позиция 8: улична мрежа в с. Вързулица; 

Позиция 9:  Път VTR 3240/ ІІІ-504/  Масларево – яз.Масларево –  с дължина 0,700 км  от 

Общинската пътна мрежа и улична мрежа в с. Масларево; 

Позиция 10: Път VTR 3236/ІІІ-407/Страхилово - горен гробищен парк  с дължина 1,3 км 

и Път VTR 3237/ІІІ-407/Страхилово - долен гробищен парк  с дължина 2,7  от 

Общинската пътна мрежа  и улична мрежа в с. Страхилово; 

Позиция 11: улична мрежа в с. Куцина; 

Позиция 12: Път VTR 3239/ІІІ-502/ Полски Тръмбеш – Обединение/Климентово - 

гробищен парк  с дължина 0,820 км от Общинската пътна мрежа  и улична мрежа в с. 

Климентово; 

Позиция 13: Път VTR 3238/ІІІ-502/Обединение -  гробищен парк  с дължина 1 км от 

Общинската пътна мрежа  и улична мрежа в с. Обединение; 

Позиция 14: улична мрежа в с. Каранци; 

Позиция 15: улична мрежа в с. Орловец; 

Позиция 16: улична мрежа в с. П.Сеновец; 

Позиция 17: “Осигуряване на техника за извличане на закъсали машини от общинска 

пътна мрежа  и в населените места на територията на Община Полски Тръмбеш” 

Кратко описание: Настоящата поръчка е услуга с предмет, включващ снегопочистване 

със специализирана техника на пътни и улични настилки на: 

Общинската пътна мрежа на територията на община Полски Тръмбеш, а именно: 

Път VTR 1235 /ІІІ-504/Стефан Стамболово-Полски Сеновец /І-5/ + участъка ”Варианта” 

/1,2км/ с обща дължина 9,8 км; 

Път VTR 1234 /ІІІ-502, Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ с дължина 5,2 км; 

Път VTR 1232 /ІІІ-502/ гр. Полски Тръмбеш-с. Раданово /І-5/ с дължина 4,0 км; 

Път VTR 1292 /с.Стрелец с.Петко Каравелово /І-5/ VTR 1232 /в участъка от път І-5  до 

моста на р.Янтра  с дължина 2.4 км; 

Път VTR 3236/ІІІ-407/Страхилово - горен гробищен парк  с дължина 1,3 км; 

Път VTR 3237/ІІІ-407/Страхилово - долен гробищен парк  с дължина 2,7 км; 

Път VTR 3238/ІІІ-502/Обединение -  гробищен парк  с дължина 1 км; 

Път VTR 3239/ІІІ-502/ Полски Тръмбеш – Обединение/Климентово - гробищен парк  с 

дължина 0,820 км; 

Път VTR 3240/ІІІ-504/ Масларево – яз.Масларево –  с дължина 0,700 км; 

Път VTR 3244/ VTR 1234 /  Иванча – гробищен парк –  с дължина 1,170 км; 

 

Уличната мрежа на гр. Полски Тръмбеш,  в това число  републикански  пътища в 

границите на гр.П.Тръмбеш, а именно: 

ІІІ - 407 от км.63+300 до км 65+520  с дължина 2,22 км  

ІІІ-502 от км 0+340 до км 2+400 с дължина 2,06 км 

и улична мрежа  в останалите населени места на територията на община Полски 

Тръмбеш. 
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 Обща дължина на пътната и улична мрежа 338.09 км,  като в тази дължина не са 

включени разстоянията до помпени станции и други общински обекти намиращи се 

извън границите на населеното място. Дължина на тези участъци ще се измерва на място 

при изпълнение на поръчката. 

Целта е осигуряване на безпроблемно преминаване по пътните настилки на 

горепосочените улици и пътища. 

ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 Финансирането на поръчката е предвидено в бюджета на Община Полски Тръмбеш за 

2019/2020 г. и Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на 

Републиканските пътища в чертите на гр. Полски Тръмбеш с Агенция „Пътна 

инфраструктура” за 2019 г. 

  

Начин на плащане: 

Стойността на извършената услуга с ДДС – 20% ще се образува въз основа на  

предложената от участника единична цена в лева, както следва: - Единична цена за 

“Снегопочистване” изчислена за почистване на улично платно с дължина  1 км за един 

ход, изпълнявана със специализирана механизация, оборудвана със снегорин. /При 

необходимост за почистване на определената улица с по-вече от един ход, дължината 

се изчислява по следната формула: А х Б, където 

А- дължина на почистен участък от улица или път 

Б- брой ходове извършени за почистване на този участък/ 

- Eдинична цена на тежка машина подходяща за изтегляне на закъсали машини за една 

машино смяна. 

 

Важно! Предложената единична цена за снегопочистване не може да надвишава – 

22,90 лв/км без ДДС. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Експлоатационен сезон 2019/2020 година. Изпълнението на услугата е в рамките на 

зимния период, до размера на осигурените средства и започва с подписване на договора. 

Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 30.04.2020 година; 

Място на извършване: Територията на община Полски Тръмбеш 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 928,40 лева 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

Всеки участник може да участва в една, няколко или всички обособени позиции 

 Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: Улична мрежа на гр. Полски Тръмбеш, в това число републикански 

пътища в границите на града 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 18 322,40 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: Път VTR 1232 /ІІІ-502/ гр. Полски Тръмбеш-с.Раданово /І-5/ с дължина 

4,0 км от Общинската пътна мрежа 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 200,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 3 
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Наименование: Път VTR 1234 /ІІІ-502, Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ 

с дължина 5,2 км, Общински път VTR 3244/ VTR 1234 /  Иванча – гробищен парк –  с 

дължина 1,170 км  от Общинската пътна мрежа и улична мрежа в с.Иванча 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 115,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 4 

  

Наименование: Път VTR 1235 /ІІІ-504/Стефан Стамболово-Полски Сеновец /І-5/ + 

участъка”Варианта” /1,2 км/ с обща дължина 9,8 км и улична мрежа в с.Ст.Стамболово; 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 970,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 5 

  

Наименование: Път VTR 1292 /с.Стрелец с.Петко Каравелово /І-5/ VTR 1232 /в 

участъка от път І-5 до моста на р.Янтра  с дължина 2.4 км и улична мрежа в 

с.П.Каравелово 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 910,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 6 

  

Наименование: Улична мрежа в с. Раданово; 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 100,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 7 

  

Наименование: Улична мрежа в с. Павел 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 350,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 8 

  

Наименование: Улична мрежа в с. Вързулица 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 885,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 9 

  

Наименование: Път VTR 3240/ ІІІ-504/  Масларево – яз.Масларево –  с дължина 0,700 

км  от Общинската пътна мрежа и улична мрежа в с. Масларево 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 965,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 10 

  

Наименование: Път VTR 3236/ІІІ-407/Страхилово - горен гробищен парк  с дължина 1,3 

км и Път VTR 3237/ІІІ-407/Страхилово - долен гробищен парк  с дължина 2,7  от 

Общинската пътна мрежа  и улична мрежа в с. Страхилово; 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 405,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 11 
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Наименование: Улична мрежа в с. Куцина 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 885,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 12 

  

Наименование: Път VTR 3239/ІІІ-502/ Полски Тръмбеш – Обединение/Климентово - 

гробищен парк  с дължина 0,820 км от Общинската пътна мрежа  и улична мрежа в с. 

Климентово 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 711,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 13 

  

Наименование: Път VTR 3238/ІІІ-502/Обединение -  гробищен парк  с дължина 1 км от 

Общинската пътна мрежа  и улична мрежа в с. Обединение 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 215,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 14 

  

Наименование: Улична мрежа в с. Каранци 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 175,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 15 

  

Наименование: Улична мрежа в с. Орловец 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 320,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 16 

  

Наименование: Улична мрежа в с. П.Сеновец 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 900,00 лв. без ДДС 

Номер на обособената позиция: 17 

  

Наименование: “Осигуряване на техника за извличане на закъсали машини от 

общинска пътна мрежа  и в населените места на територията на Община Полски 

Тръмбеш” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 500,00 лв. без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

посочените в настоящата документация изисквания на възложителя. Не се допуска пряко 

или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица, 
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включително и чрез гражданско дружество/ консорциум в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни: собственици. 

 Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие да 

бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта 

съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП. Едно лице може да участва само в едно обединение (чл. 

101, ал. 10 от ЗОП). 

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.  

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 

процедура съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

„Свързани лица” са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно: 
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 
"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 
5. По отношение на участници обединения: 

В случай че кандидат/участник участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, същият е длъжен да представи копие от документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 
 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
Документът, представен от участника - обединение, трябва да съдържа също така клаузи, 

от които да е видно, че е определен партньор, който да представлява обединението за 

целите на обществената поръчка и: че е уговорена солидарни отговорност, когато такава 

не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 
Ако обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е 

юридическо лице, то след сключване на договора за изпълнение на обществената 

поръчка, трябва да се регистрира, задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по 

вписванията, да открие банкова сметка на обединението, да извърши данъчна 

регистрация и да води самостоятелно счетоводство. Плащанията по договора за 

обществена поръчка ще се извършват по банкова сметка на обединението. 
В случай че определеният изпълнител е не персонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от 
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всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне 

на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 

участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 

на обединението. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава 

оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. В този случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за 

икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът 

се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при 

изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси, 
В случай че участникът се позове на капацитета на трети лица, следва да се спази 

разпоредбата на чл. 65 от ЗОП. 
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета 

на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните 

способности. 
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на 

капацитета, на трети лица само ако тези: лица ще участват в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет. 
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва 

да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. 

За кандидатите/участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

Възложителят ще отстрани участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по 

чл.54, ал.1 от ЗОП и който не отговаря на поставените критерии за подбор. 
Основанията по чл. 54. ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника. 
Кандидат/участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел: 

участникът може да докаже, че; 
 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е 

влязъл в сила. 

 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения, 

 е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл, 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 

труда. 

Разпоредбата на чл. 54, ал.1 т.3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния 

общ оборот за последната приключена финансова година, по не повече от 50 000 лв. 
За участниците не следва да са налице основанията но чл. 54, ал. 1. т. 3 - 6 от ЗОП, 

Съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗОП, когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Информацията относно личното състояние се декларира от участниците в декларация по 
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чл. 192, ал. 3 от ЗОП в Част втора – Образец № 2 

Използване на капацитета на трети лица 

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета 

на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните 

способности. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката,кандидатите или участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица само ако лицата ще участват в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва 

да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от обществената поръчка. 

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП, поради промяна в 

обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка. 

Информацията относно използването капацитета на други субекти се декларира от 

участниците в декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП в Част първа, буква Г 

Информация относно изполването на капацитета на други субекти – Образец № 2. 

 

Подизпълнители 

Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и 

дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 

случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от обществената поръчка.  

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказва 

изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП в срок от три дни от неговото 

сключване. 

Информацията относно използването на подизпълнители се декларира от 

участниците в декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП в Част първа, буква В 

Информация за подизпълнители – Образец № 2. 

 

Документацията за участие в настоящата обществена поръчка е безплатна и всеки 
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участник може да я изтегли от „Профила на купувача” на адрес: 

http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/obsht_por_oferti_s_obiava_2019.php, за да 

изготви своята оферта! 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Изисквания    към    годност    /правоспособност/   за    упражняването    на 

професионална дейност на участниците: 

В настоящата обществена поръчка Възложителят не предвижда изисквания към 

годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към 

участниците. 

  

Икономическо и финансово състояние:  

Изисквания за икономическо и финансово състояние: 

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

  

Технически и професионални способности:  

Минимални изисквания за технически и професионални способности на 

участника: 

Участникът е необходимо да разполага  със собствена или наета техника  - подходяща 

механизация  за снегопочистване, а за поз.17 подходяща техника за извличане на 

закъсалите МПС; 

При подаване на офертата участникът декларира механизацията която ще използва 

при изпълнение на поръчката, в декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП в Част трета, 

буква В Технически и професионални способности, точка 8 – Образец № 2. 

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

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 
Когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица 

при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 - 4 от ЗОП. 

  

 
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 

http://www.trambesh.eu/profil_na_kupuvacha/obsht_por_oferti_s_obiava_2019.php
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      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 11.10.2019 г.                     Час: (чч:мм) 17:00 часа При несъбиране на 3 

броя оферти срока за събиране на офертите се удължава до 15.10.2019 г. – 17:00 часа. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 07.04.2020 г.                   Час: (чч:мм) 17:00 часа 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 14.10.2019 г. – 10:00 часа. При непостъпване  на три оферти и 

допълнително удължения срок – отваряне на офертите на 16.10.2019 г. – 10:00 часа. 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” № 4, етаж 4, 

стая 402. 

  

 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 [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

 
 Друга информация (когато е приложимо): 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Офертата на участника трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да се 

представи в запечатана, непрозрачна опаковка съгласно изискването на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП, като съдържа следните документи: 

Всяка оферта съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и изготвен от 

участника – Образец № 1  

2. Образец № 2 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП: 

- Участниците попълват Част Първа-буква А: Информация за икономическия оператор и 

буква Б: Информация за представителите на икономическия оператор, буква В 

Информация относно използването на капацитета на други субекти и буква Г 

Информация за подизпълнители. 

- Участникът удостоверява липсата или наличието на основанията за отстраняване, 

свързани с наказателни присъди и липсата на специфичните основания по чл.54, ал. 1 от 

ЗОП, като попълват Част Втора - Основания за отстраняване; 

- Участниците попълват поле  на т.8 от раздел В: Технически и професионални 

способности в Част Трета: „Критерии за подбор". 

Посочените по-горе обстоятелства се прилагат и когато участник в обществената 

поръчка е обединение от физически н/или юридически лица и за член на обединението е 

налице някое от основанията за отстраняване. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя, в 3-дневен срок от 
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настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 

3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо) - 

Образец № 3; 

4. Техническо предложение - Образец № 4; 

5. Ценово предложение - по Образец № 5. 

Забележка: 

Не се допускат промени, изтриване или допълване на образците. 

Цените се посочват в български лева, с точност до втория знак след десетичната 

запетая и трябва да включват всички разходи на изпълнителя, необходими за 

изпълнение предмета на поръчката. 

При различие на стойностите изписани с цифри и стойностите изписани с думи, за 

вярна се приема стойността изписана с думи. 

 ЗАПЕЧАТВАНЕ 

Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват  

по реда посочен в „Съдържание на оферта”.  

Върху опаковката, участникът посочва: 

ДО:  

Община Полски Тръмбеш 

гр. Полски Тръмбеш,  

ул.”Черно море” № 4,  

Оферта за участие в Събиране на оферти с обява  за определяне на изпълнител за 

обществена поръчка с предмет “Снегопочистване през експлоатационен сезон 

2019/2020 г.”, посочва се позицията, за която се кандидатства........................................... 

 

Наименование на участника:…………………………………………………. 

Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………  

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………… 

Телефон  факс или електронен адрес:……………………………………….. 

Върху пликовете не се поставят никакви обозначения и не се полагат никакви други 

фирмени знаци. 

Оферта, подадена по пощата, следва да бъде получена в Община Полски Тръмбеш с 

адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. “Черно море” № 4, в срока, определен за подаване, 

посочен в обявата. 

При изпращане на оферта по пощата, участникът следва да предприеме мерки офертата 

да бъде получена до деня и часа, указани в обявата като краен срок за получаване на 

оферти. 

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 01.10.2019 г. 

 

 Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) Снежанка Тодорова Стефанова 

Длъжност: ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ  

 

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


