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А О П СО Район "Оворице"

Изх. № КЪМ РОБ28-ВК08-384-[23 
от 04.03.2020 11:30:53

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
и н т е р н е т  а д р е с :  h t t p : / / w w w . a o p . b g

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

Номер на обявата: РОБ20-ВК08-384-[2] от 04.03,2020г.

Възложител: Столична община -  район „Оборище“
Поделение (когато е приложимо): [....... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [1267 ]
Адрес: гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Мария Дончева -  старши юрисконсулт и Елена 
Николова -  главен експерт отдел ИИИКРКТД 
Телефон: 02 815 76 36; 02 815 47 
E-mail: office@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: „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови 
пространства на територията на Столична община район "Оборище".

Кратко описание: Предметът на настоящата поръчка включва дейности по почистване и 
поддържане на 'локални градини, зелени площи, междублокови пространства и дървесни 
насаждения на територията на Столична община район „Оборище“, а именно: косене на тревни 
площи, затревяване, поддържане на чистотата в масово посещавани места -  оборки, метене на алеи 
преди и след листопад, тесане на алеи и площадки; резитба на жив плет; резитба на храсти; 
изсичане на подлест и гъсти храсти; плевене на цветни фигури; поливане с водоноска на трева и 
цветни фигури; изкореняване на цветя; резитба на дървета; отсичане на дървета; изкореняване на 
дънери; раздробяване на клони с дробилна машина; товарене и извозване с камион на дървен 
отпадък и трупи от отсечени дървета; товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до 
сметище /клони, шума, трева, цветя и др./; почистване на сняг -  ръчно или машинно; натоварване и 
извозване на камъни, бетонни отломки и др. строителни отпадъци до сметище и др. дейности, 
съгласно списък Н а  манипулациите, приложен към настоящата обява, като част от ценовото 
предложение.

Място на извършване: Територията на район „Оборище“ - СО
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 52 387.00 лева (петдесет и две хиляди 
лристашоемдесет и седем лева) без включен ДДС._________________________ ___________________

Финансиране и начин на плащане. Процедурата е с осигурено финансиране и плащанията ще се 
извършват съгласно проекта на договор приложение към документацията за участие.

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

Номер на обособената позиция: [ ]

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.:
Изисквания за личното състояние: В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да 
участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, 
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, 
съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
1. За участниците не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал.1, т.1, 
т.2, т.З, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП;
*3абележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за:
а) лицата, които представляват участника;
б) членовете на неговите управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан 
участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в 
състава на тези органи участва и юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, 
които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, 
или документите, удостоверяващи правосубектността му. (чл.54, ал.2 от ЗОП);
в) когато участникът, или юридическото лице в състава на негов контролен орган или управителен 
орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят и за това юридическо лице (чл.54, ал.З от ЗОП).
*3абележка: Когато лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 
отношение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 и 7 от ЗОП декларацията може да се подпише 
само от едно от тези лица, в случай че подписващия разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
1.2. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.З, т. 8 от във връзка с чл. 5, ал. 1, 
т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
1.3. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)
В случай, че участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители или трети 
лица, за тях не следва да са налице посочените по-горе основания за отстраняване.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 1. Участникът трябва притежава 
регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 
издаден съгласно чл.35, ал.З от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) по реда на глава пета, 
раздел II от ЗУО
1.1. Доказателства за изпълнение на изискването за годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност:
1.2. За доказване на професионална годност участникът декларира в декларация {образец №3), 
информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат
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декларираните обстоятелства по т.1, или компетентните органи, които съгласно законодателството 
заашьржавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията..__________
1.3. Документът, с който се доказва изискването по т.1 е копие на валиден регистрационен 
документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно 
чл.35, ал.З от ЗУО по реда на глава пета, раздел И от ЗУО. В случай, че участникът е чуждестранно 
лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, 
издадени от компетентен орган на държава -  членка на Европейския съюз, или на друга държава -  
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на 
участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от 
визираната в чл. 67,. ал. 5 възможност. Преди сключване на договор на обществена поръчка и в 
съответствие с чл.112, ал.1, т.4 от ЗОП, чуждестранно лице следва да извърши регистрация и да 
представи регистрационен документ издаден по реда на Глава пета, Раздел II от ЗУО.

Икономическо и финансово състояние: 2. Всеки участник трябва да е реализирал минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на §2, т.67 от ДР на ЗОП), 
изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години (2017, 
2018, и 2019 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността 
си, в размер на минимум 100 000 лева (сто хиляди лева), без включен ДДС.
2.1. Съответствието с изискванията по т.2 -  Участникът декларира в декларация (образец №3), като 
посочва съответната информация за обстоятелствата.
2.3. За доказване на изискванията, участникът представя един или някои от следните документи:
- Удостоверения от банки;
- Годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква;
- Справка за оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката.

3. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от 
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с 
помощта на всеки друг документ, който възложителят приема за подходящ.

Доказателства се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл,112, ал.1, т.2 от ЗОП.

Технически и професионални способности:
4. Всеки участник да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с 
този на поръчката, като за последните три години, трябва да е изпълнил минимум една дейност. 
Уточнение: Под дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се 
разбират дейности по поддържане на градини и зелени площи, съгласно списъка на 
манипулациите, приложен към настоящата обява, като част от ценовото предложение.
4.1. Съответствието с изискванията по т. 4 -Участникът декларира в декларация {образец №3), като 
посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита за изпълнение 
дейности през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са 
идентични или сходни с предмета на поръчката.
Доказателства за изпълнение на изискванията по т.4 - Списък (по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП) на 
услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Доказателства се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП

5. Участникът трябва да разполага необходимия брой инженерно-технически персонал за 
изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
- Един квалифициран специалист (инж. озеленител или ландшафтен архитект), притежаващ 
професионален опит по специалността не по-малко от 3 години.
5.1. Съответствието с изискванията по т. 5 -Участникът декларира в декларация {образец №3), като 
посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на инженерно -  техническия 
персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация, както и опит на 
лицата.
Документите с който се доказва изискването по т.5 е Списък (по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП) на 
инженерно-техническия персонал, в който посочва образователната и професионална
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квалификация, опит на лицата, както и документи, които доказват професионалната компетентност
на лицата._______________________________________ ,__________________________ -_____________ _
*Уточнение: При използването на специалисти — чуждестранни лица, доказването на 
съответствие с поставените изисквания за образователно-квалификационна степен се 
удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се 
разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на 
професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел 
достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на 
Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по 
взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ 
от изменената Директива 2005/3 6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 
2005 година относно признаването на професионалните квалификации.

6. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум:
- Косачки: мин.5 бр.
- Моторни резачки: мин. 3 бр.
- Автовишка: мин.1 бр.
- Дробилна машина: мин .1 бр.
- Товарно МПС камион до 3.5 тона: мин. 1 бр.
6.1. Съответствието с изискванията по т. 6. -Участникът декларира в декларация (образец №3), 
като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение техническо оборудване, 
което ще използва за изпълнение на предмета на поръчката.
Документите с който се доказва изискването по т. 6. - Участникът декларира за разполагаемото
техническо оборудване, което ще използва за изпълнение на предмета на поръчката. Ако 
последното не е собственост на участника, той трябва да представи доказателства за основанието, 
на което разполага със същото (договор за наем и др.)
7. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентна с обхват, включващ дейности предмет на поръчката и/или еквивалентен документ.
7.1. Съответствието с изискванията по т. 7. -Участникът декларира в декларация (образец №3), 
като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на система за управление 
на качеството ISO 9001 (или еквивалентна) с обхват, включващ дейности по предмета на 
поръчката.
Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 7 -  Копие на сертификат издаден от 
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по 
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 
органи за оценяване на съответствието.

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

Всички доказателства се представят, съгласно чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочените по-горе критерии 
за подбор относно икономическото и финансово състояния и техническите и професионални 
способности чрез попълване и подписване на декларация за съответствие с критериите за подбор, 
изготвена по образец №3 от приложенията към настоящата обява.

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
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Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на район „Оборище“ - СО на адрес бул. 
„Мадрид“ № 1, ет. 2. офертите се отварят на публично заседание по реда на тяхното постъпване 
При извършването на тези действия могат да присъстват представители на участниците при 
спазване на установения режим за достъп до сградата. След обявяването на ценовите предложения 
приключва публичната част на заседанието.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 
представяне на съответното пълномощно.
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, 
удостоверяващ тяхното присъствие.__________________________________________________ ______

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: [.......] .

Критерий за възлагане:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Показатели за оценка: Оценяването и класирането на офертите на участниците се 
извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално 
съотношение качество/цена“ и съдържа следните показатели:

1, Показател 1 -„Предлагана цена” (П1) с тежест 40 точки
2, Показател 2 - „Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на 

изпълнението на предмета на договора“ (П2) с тежест 30 точки
3, Показател 3 - „Технология за изпълнение на дейностите включени в предмета на 

поръчката” (ПЗ) с тежест 30 точки

Методика за комплексна оценка на офертите, С прилагането на методиката за оценка 
се цели да бъде избрана оферта, която в най-голяма степен отговаря на изискванията на 
възложителя и предлага оптимално съотношение качество/цена.

Тежест: [Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя като 
сума на оценките по отделните показатели Комплексната оценка (КО) = Показател 1 
“Предлагана цена” (П1) + Показател 2 „Характеристики, свързани с опазване на околната 
среда по време на изпълнението на предмета на договора“ (П2) + Показател 3 - „Технология 
за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката” (ПЗ). Максималната обща 
оценка е 100 точки.

В случай, че участникът е допуснал аритметична грешка, изразяваща се в несъответствие 
между единичната цена и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на 
пресмятане, ако комисията констатира разлика между единичните цени, и крайната обща цена, 
ще се вземе предвид сумата, получена на база единични цена, без значение дали крайната цена се
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увеличава или намалява.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [16.03.2020г.] Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [16.08.2020г.] Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [17.03.2020г.] Час: (чч:мм) 10:30

Офертите се отварят на публично заседание по реда на тяхното постъпване, като се обявяват 
ценовите предложения. При извършване на тези действия могат за присъстват представители на 
участниците при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 
отварянето. След обявяване на ценовите предложения приключа публичната част на заседанието. 
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 
представяне на съответно пълномощно.
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията 
списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на район „Оборище“ - СО на адрес бул. 
„Мадрид“ № 1, ет. 2.

Друга информация (когато е приложимо):
Промени в договора се допускат на основание чл. 116 от ЗОП.
8.Общи изисквания към участниците в процедурата.
8.1. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която 
участникът ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Участник може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 
друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставка или услуга съгласно 
законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник трябва отговаря на 
предварително обявените изисквания на възложителя, както и на изискванията на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).
8.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в настоящата обява.
8.3. Участниците са представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лице, което 
представлява участника по пълномощие.
8.4. За участие в обществената поръчка участникът изготвя оферта, като се придържа точно към 
обявените от възложителя условия.
9. Обединение
9.1. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя копие на 
документ за създаване на обединението (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 
документ), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка.

-правата и задълженията на участниците в обединението;
-дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
-уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото 

законодателство.
9.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и 
посочен партньор/и, който/които да представлява/т обединението за целите на настоящата 
обществена поръчка.
9.3. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия 
период на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената 
процедура.
9.4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата,
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9.5. В случай, че Участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица преди сключването на договора. Участникът следва да извърши 
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършено класиране 
и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
10. Подизпълнители
10.1. Участниците посочват в офертата (декларации по образец) 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.
10.2. 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.
10.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 
офертата.
10.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията- 
по т.10.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
10.5. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 
като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за 
тази част на подизпълнителя..
10.6. Разплащанията по т. 10.5. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
10.7. Към искането по т. 10.6. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
10.8. Възложителят има право да откаже плащане по т.10.5., когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
10.9. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата 
документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.
10.10. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 
на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
10.11. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 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.
10.12. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение.
10.13. Не е нарушение на забраната по т. 10.12 доставката на стоки, материали или оборудване, 
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, 
както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, 
съответно от договора за подизпълнение.
10.14.3амяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 
поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия.

-за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
-новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява;
10.15.При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 10.14., заедно с копие на 
договора с новия подизпълнител в тридневен срок от неговото сключване.
11. Използване на капацитета на трети лица.
11.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние и техническите и професионални способности.
11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опита за 
изпълнение на поръчката, 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.
11.3. 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.
11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на

7



които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не • са налице основанията за 
отстраняване от процедурата.---------------------- --------------------------------------------------------;----------------
11.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 
отговаря на някое от условията по т. 11.4. поради промяна в обстоятелства преди сключване на 
договора за обществена поръчка.
11.6. Когато участник в процедурата 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 т.11.2 -11.4.
11.7. Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност относно изпълнението на 
поръчката от участника и третото лице, чиито капацитет се използва за доказване на 
съответствието с критериите, свързани с икономическото и финансово състояние на участниците.
12. Използването капацитета на.трети лица за доказване на съответствието с критериите за 
подбор и на подизпълнители при изпълнението на поръчката са регламентирани в чл.65 и чл. 66 от 
ЗОП. Обстоятелствата се посочват в декларация - образец №13.
13. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане 
на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение.
14. Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да 
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
15. 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 гр. София, Столична Община, 
бул. "Мадрид" №1, 1 етаж, фронт-офис.
16. Документите по т. 15 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват:
16.1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, 
когато е приложимо;
16.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
16.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.
] 17. Изисквания и съдържание на офертата:
17.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с Образец № 1, 
Предложение за изпълнение на поръчката съобразно Техническата спецификация и изискванията 
на Възложителя - Образец № 1.
17.2. "Ценово предложение", съгласно Образец№2.
17.3. Декларации по чл.192, ал.2 за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1,.т,1,2 и 7 от ЗОП -  по 
образец №5 от участника и ако е приложимо от подизпълнителите и третите лица - .  Образец №4
17.4. Декларации по чл.192, ал.З за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.З - 6 от ЗОП -  по 
образец №6 от участника и ако е приложимо от подизпълнителите и третите лица - Образец №5.
17.5. Декларация за съответствие с критериите за подбор по Образец №3
17.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец (ако е приложимо).
17.7. Декларация за съгласие за предоставяне на капацитет от трети лица по образец (ако е 
приложимо) - Образец №13.
17.8. Декларация по чл.З, т.8 и 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 по образец от участника и ако е приложимо от 
подизпълнителите и третите лица - Образец №14
17.9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобито имущество - Образец №15.
17.10. Сведения за участника -  Образец № 16.
17.11.0пис на документите, съдържащи се в представената оферта -  Образец N° И
17.12. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника -  ако е приложимо;
17.13. Оригинал или заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за 
създаване на обединение ако е приложимо.
17.14. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено 
от участника копие на документ означава върху документа да е положен гриф „Вярно с оригинала“
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и подпис на лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него друго лица.
17.15. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.
17.16. Всички документи за участие се представят на български език. Документите представени на 
чужд език се представят и в превод.
17.17. С подаване на офертите се счита, че участниците се съгласяват с всички условия, на 
Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор, 
съгласно чл.39, ал.1 от ППЗОП.
18. Гаранции за изпълнение на договора -  условия, размер и начин на плащане:
18.1. Гаранцията за изпълнение се освобождава по начин, указан в проекта на договора към 
настоящата обществена поръчка.
18.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
18.3. гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
18.3.1. парична сума;
18,3.2.банкова гаранция;
18.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя.
18. 4. Гаранциите по т.18.3.1. или т.1 8.3.2. може да се предоставят от името на изпълнителя за 
сметка на трето лице -  гарант.
18.5. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
18.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 
гаранцията или титуляр на застраховката.
18.7. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са указани в Договора за изпълнение 
на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
18.8. При представяне на гаранциите във вид на плдтежно нареждане -  паричните суми се внасят 
по сметка на район „Оборище“ -  CO IBAN 40 SOMB 9130 33 2630 5401 В1С SOMB BGSF към 
„Общинска банка „ клон „Врабча“, ул. „Врабча“ №6 на името на район „Оборище“, отдел ФСДБ.
18.9. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава 
Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в 
полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:
18.9.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана 
с Възложителя, да съдържа задължение на банката -  гарант да извърши плащане при първо 
писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение на Договора и да 
бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора, като при 
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
18.10. Когато участникът избере Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят 
предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза ва 
Възложителя в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която 
трябва да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на Изпълнителя и 
да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора, като при 
необходимост срокът на представената застраховка се удължава или се издава нова.
18.10.1. Застрахователната премия следва да е платима еднократно.
18.10.2. Застраховката се сключва от Изпълнителя, след одобрението и от страна на Възложителя.
18.11. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.
19. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител при реда и при условията на 
чл.112 от Закона за обществени поръчки. При подписване на договора изпълнителят е длъжен да 
представи документи в съответствие с чл.112, ал.1 от ЗОП: - документи, удостоверяващи 
липсата на основания за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за 
подбор, - оригинал или заверен от участника документ за гаранция за изпълнение на 
поръчката, както и Декларация по чл.59, ал.1, т.З и по чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари (ЗМИП) и Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари (ЗМИП).
20. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния индекс.
21. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката е до 31.03.2021 г. или до 
изчерпване на бюджетните средства, което от посочените събития настъпи първо.
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