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ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [РОБ17 -  ДИ05 -  184/13.07.2017 г.]

Възложител: [Столична община -  район „Оборище“]
Поделение [....... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 1267 ]
Адрес: [гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1 ]
Лице за контакт [Л. Дончев; С.Казаков]
Телефон: [02 815 76 26; 02 815 76 36 ]
E-mail: [s.kazakov@so-oborishte.com]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги
Предмет на поръчката: Поддръжка и почистване на (градини и зелени) площи, разположени в 
междублоковите пространства на територията на СО -  район „Оборище“ през 2017 г.

Кратко описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на 
дейности по косене и затревяване на тревни площи, резитба и поддръжка на храсти и други 
растения, поддръжка на цветни фигури и цветя в кашпи, отсичане на дървета, изкореняване на 
дънери, засаждане и поддръжка на цветя, събиране на шума, поддържане на чистота в масово 
посещавани места (оборки), метене на алеи, почистване на кошчета, тесане на алеи и площадки, 
почистване на сняг, товарене и извозване с камион на растителни и дървесни отпадъци, камъни, 
бетонни отломки, строителни отпадъци и други дейности, свързани с предмета на поръчката.

Място на извършване: [територията на район „Оборище“ - СО]

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): [25 000]

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

Номер на обособената позиция: [ ]
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Наименование: [........ ]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право 
да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено (чл.
10, ал. 1 от ЗОП).
С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП възложителят не 
поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за 
изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. 
Договорът за обществена поръчка се сключва след като участникът, определен за 
изпълнител, представи пред възложителя заверено копие на удостоверение за данъчна 
регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ на създаденото обединение или 
еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението 
е установено.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на обединението 
сключват споразумение (или друг документ, от което да е видно основанието за създаване на 
обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на членовете на 
обединението; разпределението на отговорностите и дейностите, които ще изпълнява всеки член 
на обединението.
В случай на участник, който е обединение, в офертата се представя договор за обединение за 
изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с нотариална заверка на подписите, който 
съдържа клаузи, че:
• Всички членове на обединението са отговорни, заедно, поотделно и солидарно, по 
закон за изпълнението на договора;
• Всички членове на обединението избират и определят едно лице, което да управлява и
представлява същото;
• Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора.
• Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 
офертата.
В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена 
поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор, който да 
съответства на изискванията на възложителя.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Изисквания за личното състояние: Оферта не може да подаде и възложителят ще отстрани 
участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от 
ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
кандидат или 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 СО-район „Оборище“ или общината по седалището участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 
в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
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4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

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 установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 
305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Когато участниците са юридически лица, основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата по чл. 
40, ал. 2 от ППЗОП - 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, а именно:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, 
а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, 
в която са установени.
Основанията за отстраняване по т. 3 не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими 
данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ 
оборот за последната приключена финансова година.

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура 
по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, 
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 
подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 
информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка.
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Основанията по т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Възложителят няма да се възползва от предвидената в чл.55, ал.4 от ЗОП възможност и ще 
отстрани от участие в процедурата всеки един участник за когото са налице посочените по- 
горе обстоятелства.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица изискванията по чл. 54, 
ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. При участие на 
подизпълнители или използване на капацитета на трети лица, по отношение на същите следва 
да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка.
Участникът представя следните документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП
При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата, 
които са основание за отстраняване със собственоръчно подписани декларации.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) се
подава от лицата, които представляват участника, съгласно учредителен акт или от изрично 
упълномощено лице. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията 
се подава от лице, което може самостоятелно да го представлява.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) се
подава от всяко лице от кръга на лицата по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
Декларациите се подават и от членовете на обединението, подизпълнителите и третите лица, 
на капацитета на които се е позовал участника по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 
компетентност, ако има такива.
Декларациите трябва да съдържат данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя.
Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата за отстраняване, както и относно съответствието с определените критерии за 
подбор. Документите се представят и за членовете на обединението, в случай на участник- 
обединение, както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи 
документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 3 и 6 и чл.55, 
ал.1, т.1 от ЗОП:
1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;

за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция 
"Главна инспекция по труда". Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в 
сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, 
участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор 
за обществена поръчка.
2. за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 
вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните 
документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
е установен. Когато в същата държава не се издават документи за посочените обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение, съгласно 
законодателството на съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 
достъпът до нея се предоставя на възложителя от компетентния орган по служебен път.
На основание чл. 57 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена 
поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. В случай, че за участник е налице 
някое от горните изисквания за отстраняване, същият има право да представи доказателства, че 
е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 
основание за отстраняване.
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква

Технически и професионални способности: Кандидатите следва да разполагат с необходимите 
човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на 
подходящ стандарт за качество.

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 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [........ | Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [20.07.2017] Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [13.09.2017] Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 21.07.2017 г„ 10:30 ч.

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на СО район „Оборище“ на адрес бул. 
„Мадрид“ № 1, ет. 2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на 
участниците.

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 [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........ ]
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Друга информация (когато е приложимо): [........]

1
Дата на настоящата обява
Дата: 13.07.2017 /

1
V

Възложител \ \  
Трите имена: Васил Божидаров Цолов ' 
Длъжност: кмет f i  • ' }  : I

[Хи. ' у/м̂чма / , If 
44 Q-Jr

ф
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