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РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОДОБРЯВАМ: ……………………..
ГЕОРГИ СТОЯНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО,
СЪГЛ. ЗАПОВЕД №РД-01-596/19.09.2019 Г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
Подписът е заличен на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
за участие в обществена поръчка чрез събиране на офери с обява с предмет:

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията
на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен
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Обяавата и приложенията към нея са публикувани в профил на
купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/sabirane-naoferti-s-obyava
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I.Общи условия, съдържащи пълно описание предмета на поръчката
1. Възложител:
Георги Стоянов
За Кмет на Община Царево,
съгласно Заповед №РД-01-596/19.09.2019 г.
на Кмета на Община Царево
Община Царево
ул. "Хан Аспарух" № 36
гр. Царево, 8260
Република България
2. Вид на поръчката
Събиране на офети с обява на основание чл. 187 от ЗОП
3. Правно основание за избор на процедурата
Чл. 187, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
4. Код по Общ терминологичен речник (CPV)
4.1. Основен предмет:
Код по CPV - 90620000 – Услуги по почистване на улици от сняг
Доп. предмет:
Код по CPV – 90630000 – Услуги по почистване на улици от лед
5. Предмет на обществената поръчка
„Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и Общинска улична мрежа /ОУМ/ в
населените места на територията на община Царево за сезон 2019 г. - 2020 г., включително до
01.12.2020 г., по обособени позиции”
6. Обособени позиции: да
ОП
№
1

1

2

Наименование

км

Дейност

2
Зимно поддържане на общинска пътна
мрежа на територията на община
Царево, ІV-класен път №90076 (I9(гр.Бургас–с.Лозенец)-с.Велика
с.Фазаново); - BGS2281; , ІV-класен
път № 90075 ( с.Лозенец – гр.Царево
(стария път)); - BGS1280 и населени
места-с.Лозенец , с.Велика и с.Фазаново
Зимно поддържане на общинска пътна
мрежа на територията на община
Царево ІV-класен път №90087 (I9(гр.Бургас–гр.Малко
Търново)
-

3

4

Прогнозна
стойност
12 000 лв

18
Зимно поддържане, Снегочистене,
Опесъчаване и аварийни услуги
18

12 000лв
8,3
16

Зимно поддържане , Снегочистене,
Опесъчаване и аварийни услуги
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с.Българи); - BGS3284, ІV-класен път
№90081
(I-9(гр.Бургас–гр.Малко
Търново)с.Кости);-BGS2283
и
населени места с.Българи, с.Кости,
с.Кондолово.
.
Зим Зимно поддържане на общинска пътна
мрежа на територията на община
Царево ІV-класен път №90079 (ІІI90077(гр.Царево–гр.Ахтопол)3
с.Бродилово); - BGS2282, ІV-класен път
/III-9901,Царево-Ахтопол/къмп.Нестинарка-Царево/ - BGS1285 и
населено място с.Бродилово.

4

5

6

7

8

9

Зимно поддържане, снегочистене и
опесъчаване на уличната мрежа в
гр.Ахтопол, включително и част от
републиканската пътна мрежа в чертите
на града, и с. Варвара .
Снегочистене на уличната мрежа на
гр.Царево/източната част/-на изток от
ул. Преображенска до ул. Морска,
къмп. Арапя, път до гробищен парк и
къмп.Арапя, зона Север.
Снегочистене на уличната мрежа на гр.
Царево/западната част/, западно от ул.
Преображенска /включително
и ул
.Преображенска/, до входа на града,
промишлена зона, път за ПСОВЦарево, паркинг на Чистота и
Озеленяване, паркинг на Общински
здравен център и Спешна медицинска
помощ, Пристанище Царево.
Снегочистене на улична мрежа на
гр.Царево- улична мрежа на
кв.Василико, пътна връзка за
кв.Василико, кв.Мандра и промишлена
зона в кв.Мандра, улици в къмп.
Нестинарка, паркинг на РС ПБЗН,
Улична мрежа на с.Изгрев
Зимно поддържане, снегочистене и
опесъчаване на уличната мрежа в
с.Синеморец и с.Резово
Товарене на пясък за опесъчаване на
гр.Царево, снегочистене на черни
пътища до стопански ферми, зони и
аварийни услуги.

12 000лв

13
8

Зимно поддържане , Снегочистене,
Опесъчаване и аварийни услуги

7000лв
15

Зимно поддържане , Снегочистене,
Опесъчаване и аварийни услуги
6 500лв

13

Снегочистене и аварийни услуги

6 500лв

12

Снегочистене и аварийни услуги

6 000лв

10

Снегочистене и аварийни услуги

8

Зимно поддържане, снегочистене и
опесъчаване и аварийни услуги

4 500лв

3 500лв
8

Зимно поддържане, снегочистене и
аварийни услуги
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7. Възможност за представяне на варианти в офертите:
Не се предвижда възможност за представяне на варианти.
8. Място и срок за изпълнение на поръчката
Място на извършване на услугата: Общинска пътна мрежа и Общинска улична мрежа в 13
населените места на територията на община Царево.
Срокът за изпълнение на поръчката е до 01 декември 2020 г.
9. Прогнозна стойност на обществената поръчка
Стойността на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС и се оферира от
участника в ценовото му предложение.
Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 70 000 (седемдесет хиляди лева) лв, без
включен ДДС.
Участниците ще оферират на база единични цени за видовете работи, количествата, на които ще
се указват и доказват по време на изпълнение на договорите, в зависимост от нуждите през
експлоатационните сезони.
10. Начин на финансиране и плащане
За финансиране на тази обществена поръчка Община Царево ще използва собствени средства и
средства от държавия бюджет.
10.1. Начин на плащане
Авансово плащане: да.
Плащането се извършва по банков път след извършване на определената работа при представяне
на необходимите платежни документи.
11. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, включително от крайния срок за
получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът на валидност на офертите започва да
тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
12. Разяснения по условията на обществената поръчка
12.1. При писмено искане за разяснение, направено до 3 (три) дни преди изтичането на срока за
получаване на офертите Възложителят най - късно на следващият ден публикува в профила на
купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

ІІ. Изисквания към участниците
ІІ.1. Общи изисквания
1.1. Събиране на оферти с обява е обществена поръчка, която възложителят открива при
възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП и при която всички заинтересовани лица
могат да подадат оферта. Заинтересовано лице е всяко лице, което има интерес от
получаването на определена обществена поръчка.
1.2. Участник при възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
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§ 2, т. 15 от ДР на ЗОП: „Законодателство на държавата, в която участникът е
установен" е:
а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на
международното частно право;
б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от
Кодекса на международното частно право;
в) за обединенията или други образувания, които не са юридически лица – правото на
държавата, в която са регистрирани или учредени.“
1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник при възлагане на
обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори
съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
1.4. При участие на обединения, възложителят не поставя изискване да имат определена
правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Когато определеният изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е
поставил изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се
сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
1.5. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната
информация:

правата и задълженията на участниците в обединението;

разпределението на отговорността между членовете на
обединението;

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
1.6. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване
на офертите.
1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само
в едно обединение.
1.8. 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.
1.9. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на изискванията за икономическото и финансово
състояние, технически и професионални способности.
1.10. По отношение на условията, свързани с професионална компетентност, участникът
може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование,
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
1.11. Когато 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.
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1.12. Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването, на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от обществената поръчка.
1.13. Когато участник в обществената поръчка 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 ЗОП.
1.14. Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай той трябва да представи
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
1.15. Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията за икономическо и
финансово състояние, технически и професионални способности съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от
обществената поръчка.
1.16. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по
т. 1.15.
1.17. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
обществена поръчка.
По смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т.
13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:
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.“
ІІ.2. Лично състояние на участниците
Възложителят отстранява от обществената поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307,
чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
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участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
§ 2, т. 21 от ДР на ЗОП: "Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят,
негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в
подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
Чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ): „Облага е всеки доход в пари или в имущество,
включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ
от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните,
получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство,
получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на
загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.“
Основанията по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете
на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват
контрол при вземането на решения от тези органи.
Основанията за отстраняване по т. 3 не се прилагат, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова
година.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54,
ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на провеждане на обществената поръчка.
Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл.
54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и
т. 6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител,
представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите
и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
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Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен.
Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или
когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако
такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление,
направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на документите, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
II. 3. Изисквания към участниците
1. По обособени позиции 1, 2 и 3
а) Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване на Общинската пътна мрежа и
посочените населени места в позицията, съгласно изискванията на възложителя. Изпълнителят
изпълнява също аварийни дейности - помощ на закъсали автомобили и дейности по
разчистване на пътя от паднали/повалени дървета и свлечени земни и скални маси и
почистване на канавки и банкети.
б) Изпълнителят трябва да извършва опесъчаване на Общинската пътна мрежа и
посочените населени места в позицията: равномерно разхвърляне на минерални материали за
създаване на грапава повърхност на снежния или ледения пласт. Зареждането ще става от
склад или предварително устроени депа.
в/ Участникът трябва да разполага със собствени и/или наети машини/техника, както
следва: 2 /две/ машини за снегочистене, като поне едната да е с мощност над 100 к.с.
Машините да са с предно хидравлично гребло/челен плуг/ в готовност за почистване за
периода - 01.12.2018 г. - 1.12.2019 г., едната, от които да е челен товарач багер с челен плуг.
Отделно Участникът да разполага с 1 /една/ машина за опесъчаване за периода 01.12.20181.12.2019 г., машината може да е комбинирана - снегопочистваща и пясакоразпръсквач, за
опесъчаване може да се използува и бордови автомобил.
г/ Изпълнителят получава възнаграждение за дежурство на техника, не повече от
15лв/за денонощие и не повече от 75 дена за сезон.
2. Обособена позиция от № 4 –
а/ Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа
на гр.Ахтопол и с.Варвара, съгласно изискванията на възложителя, включително и
републиканските пътища попадащи в чертите на гр.Ахтопол.
б/ Изпълнителят трябва да разполага със собствени или наети: машина/техника за
снегопочистване с мощност над 100 к.с., снаряжена с челен плуг; автомобил за ръчно
опесъчаване, челен товарач багер /снегопочистващата машина може да е комбинирана челен
товарач багер с челен плуг/.
3. По обособени позиции 5, 6 и 7 –
а/ трябва да извършва снегопочистване на уличната мрежа на гр.Царево, съгласно
техническото задание на възложителя. Изпълнителят извършва и аварийни дейности –помощ
на закъсали автомобили, по позиция №7 се снегопочиства и уличната мрежа на с.Изгрев.
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б/ Изпълнителят трябва да има собствена или наета снегопочистваща машина с мощност
над 60 к.с., снабдена с челен плуг.
4. По обособена позиция 8 –
а/ Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа
на с. Синеморец и с. Резово, съгласно изискванията на възложителя. Изпълнява и аварийни
дейности – помощ на закъсали автомобили и разчистване на пътища и улици от
паднали/повалени дървета.
б/ Снегопочистваща машина с мощност над 60 к.с., снаряжена с челен плуг и автомобил
за ръчно опесъчаване.
5. По обособена позиция 9 –
а/ Изпълнителят трябва да извършва подготовка на пясъчно солевата смес на
общинското депо, товарене машинно на пясък и сол за обслужване на опесъчаването на гр.
Царево, съгласно техническото задание на възложителя. Снегочистене на черни пътища до
селскостопански ферми и зони, аварийна помощ на закъсали автомобили,
Изпълнява и аварийни дейности –помощ на закъсали автомобили и разчистване на
пътища/улици от паднали/повалени дървета и свлечени земни и скални маси и почистване на
канавки и банкети
б/ Изпълнителят трябва да разполага с машина за товарене и снегочистене- челен
товарач багер с мощност над 100 к.с.
За обособени позиции от 4 до 9, Изпълнителят получава възнаграждение за дежурство
на техника, съгласно проекто-договора.
За всички позиции не се допуска използване на верижни машини.
6. Специфични условия:
6.1. Машини и съоръжения за снегопочистване и снегоизвозване.
6.1.1. Машините и комплектованите с тях съоръжения и приспособления да отговарят на
изискванията за високопроизводително, бързо и безопасно извършване на дейностите по
отстраняване на снега от пътните и улични платна, пешеходните зони и други определени
места;
6.1.2. При почистването на снега да се запазват подходите към второстепенни пътища и
улици, обществени, производствени сгради и площади; специално внимание да се отделя на
уличните противопожарни хидранти, съоръжения от електропреносната, водоснабдителната,
канализационната, съобщителната
и др. инфраструктурни и съобщителни мрежи и
съоръжения.
6.2.
Степенуване на дейностите:
6.2.1. При снегопочистването се спазва график за приоритети на дейностите,
предварително съгласуван с възложителя.
7. Контрол:
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7.1. Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на
доставката и услугата, съгласно изискванията на възложителя.
7.2. Отговорник, определен от изпълнителя ще отговаря и докладва (лично или по
телефона) на възложителя в предварително уговорено с него време за изпълнението на
договора. В случай на основателно отсъствие, изпълнителят определя заместник, като
предварително уведомява за това възложителя.
7.3. Всички услуги, които са обект на тази обществена поръчка ще бъдат обект на
редовна проверка от страна на възложителя. Възложителят ще осигури свои представители,
които ще осигуряват контрол.
Ш.Оферта - подготовка, съдържание, подаване на офертата:
II. 1. Общи изисквания към подготовката на офертата
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията,
обявени от възложителя.
Офертата трябва да бъде подписана от представляващия участника съгласно
търговската му регистрация, или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално
заверено пълномощно. В случаите, когато офертата (или документ/и от нея) е подписана от
изрично упълномощено лице, което не е представляващ участника съгласно търговската му
регистрация, нотариално завереното пълномощно на лицето, подписващо офертата (или
документ/и от нея) следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише
офертата и да представлява участника в настоящата процедура за възлагане на обществената
поръчка.
Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални изисквания за
формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с
оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/ -те
лице/-а съгласно нотариално завереното пълномощно.
Всички документи, които участника представя, трябва да са валидни към датата на
подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил изрично друг срок.
Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от български и
същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при
различните езици, за валидни се считат записите на български език.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т-1-5 и 7 от
ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
III.2. Съдържание на офертата
Офертата се поставя в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа:
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (попълва се
Образец № 1);
2. Информация за участника в обществена поръчка – попълва се Образец № 2;
3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се Образец № 3;
4. Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП – попълва се Образец № 4;
5. Доказателства за техническите и професионални способности на участниците:
а/ Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години - попълва се Образец № 5;
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Под ,,услуги идентични или сходни с предмета на обществената поръчка" да се разбира
извършването на зимно поддържане и снегопочистване на пътни мрежи.
б/ Обобщен списък с типа и броя на техниката за обслужване на маршрутите в
позицията - попълва се Образец № 6;
6. Нотариално заверено 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);
7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - попълва се Образец № 7;
8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв попълва се Образец № 8;
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.
9.Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато
участникът е обединение, което не е юридическо лице) - заверено копие (ако е приложимо);
10.Документ подписан от всички участници в обединението, с които упълномощават едно
лице, което да представлява обединението, да подаде офертата и да попълни, и подпише
документите, които са общи за обединението и др. (когато участникът е обединение, което не
е юридическо лице и не е изрично вписано в договора, с което се създава обединението) (ако е
приложимо)
11.Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора – Образец № 9;
12. Декларация за срока на валидност на офертата- Образец № 10;
13. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
попълва се Образец № 11;
14. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП- попълва се Образец №12;
15. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици – попълва се образец № 13;
16. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици - попълва се образец № 14;
17. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество попълва се образец № 15;
18.Техническо предложение - попълва се Образец № 16;
19. Ценово предложение - попълва се Образец №17.
Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му 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 за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за
подбор 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 предложен за отстраняване от участие в процедурата по възлагане на настоящата
обществена поръчка.
При проверка на изискуемите и представени от участника документи комисията за
разглеждане, оценка и класиране ще вземе предвид минималните изисквания за технически
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възможности и квалификация, поставени от Възложителя и в съответствие с тях ще извърши
проверката.
IІІ.3. Запечатване
Документите, посочени в т. ІІІ.2 се поставят в запечатана непрозрачна опаковка, като в
горния десен ъгъл се изписва:
Община Царево
гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на
община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен
експлоатационен сезон - 2019/2020 г., включително до 01.12.2020 г., по обособени
позиции”
В долният ляв ъгъл на опаковката се посочва наименование на участника, адрес за
кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или e-mail, както и наименованието на
обособената позиция за която се участва

______________________________________________
наименование на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други
фирмени печати и знаци.
При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията,
обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата документация.
ІІІ.4. Подаване на оферти
ІІІ.4.1. Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране
на оферти с обява подават офертите си на ул. „Хан Аспарух” № 36, Деловодство на община
Царево всеки работен ден, до крайния срок за подаване на офертите – 04.11.2019 г. до 17:00
часа, лично или чрез упълномощено от тях лице, по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез куриерска служба.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва
друг начин за представяне.
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Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
възложителя в посочения краен срок.
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)”.
В случай че до 04.11.2018 г. 17:00 часа са получени по-малко от три оферти по
съответната обособена позиция, първоначално обявения срок за получаване на оферти се
удължава с три дни. След изтичането им независимо от броя на подадените оферти
Възложителя пристъпва към разглеждане на офертите.
ІІІ.4.2. Приемане на оферти / връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и
час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
За подаването на офертата на участника се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатани
или са с нарушена цялост се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се вписват в
регистъра.
ІІІ.5.Разглеждане на офертите
ІІІ.5.1.Място и дата на отваряне на офертите
Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Царево фронт-офис, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево, в кабинета на „Отдел
Правен“. Дата на отваряне на офертите 05.11.2019 г. от 10:00 часа.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на
участниците.
Представители на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и
представяне на съответните пълномощни.
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения. Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверка за пълнота и
съответствие на офертите, с критериите за подбор поставени от възложителя.
Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането
на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и
същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
ІІІ.5.2.Оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. Избраният от възложителя
критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците,
които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор.
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Комплексната оценка се получава като сбор от оценките за дейностите.
За най-ниската предложена цена се определят 10 т, за останалите предложения е в сила
формулата:
мин. Ст.
А= ————— х 10
Ст.
Където :
А – оценка на предложената цена
мин.Ст - размер на най-ниската предложена цена
Ст – размер на предложената цена, която се оценява.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, Комисията
провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
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