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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: [АСД-16-2] 

  

 Възложител: Областна администрация Монтана 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 1525 

Адрес: гр.Монтана 3400, пл. „Жеравица” № 1 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Даниела Миронова, Катя Петкова 

Телефон: 096/399101 

E-mail: montana@montana.government.bg  

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] 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: Осигуряване на нормална проводимост на речен участък в 

извънурбанизирана територия на област Монтана – участък от 150 м. на река Ботуня, над с. 

Стояново, местност Варниците, община Вършец, област Монтана 

  

Кратко описание: Почистване и осигуряване на проходимост на участъка от речното корито в 

извънурбанизирана територия на област Монтана – участък от 150 м. на река Ботуня, над с. 

Стояново, местност Варниците, община Вършец, област Монтана чрез почистване на дървесна и 

храстовидна растителност, изгребване на наносните острови и насочване на речното течение на 

р. Ботуня в основното корито. 

В участъка са се образували наносни острови, като площта им и бреговете на речното 

корито са силно обрасли с дървесна и храстовидна растителност, което променя течението на 

реката и при пълноводие се създават условия за подприщване на водното течение и наводняване 

на прилежащите терени. 

Обхватът на поръчката включва изсичане на дървета и храстовидна растителност, 

изкореняване и извличане на същите и превоза им до разтоварище, машинен изкоп в тежки 

земни почви на отвал, разриване с булдозер или засипване до 40 м., направа и баластриране на 

рампи, подходи и отбивна дига за строителни води и развалянето им с булдозер. Дейностите, 

които трябва да се изпълнят са подробно описани в количествената сметка. 
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Място на извършване: Участъкът се намира в землището на с. Стояново, община Вършец, 

област Монтана в местността Варниците. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 39 592,65 лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] 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: [……] 

 За участник не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП и 

Възложителят отстранява участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а/ престъпление по чл. 108a от Наказателния кодекс;  

б/ престъпление по чл. 159а — 159г от Наказателния кодекс; 

в/ престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

г/ престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д/ престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

е/ престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

ж/престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,    

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

       з/ подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

и/ участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

й/ престъпление по чл. З52 - 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 кандидата или 

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; 

 

На основание чл. 54, ал. З от ЗОП, основанието по т. З за отстраняване не се прилага, 

когато: 

 размерът на неплатените дължимите данъци или социално-осигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година; 

 се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

 е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
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основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 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; 

"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. 

За участник не следва да са налице и обстоятелствата по чл. З, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: [……] 
1.Участникът следва да е изпълнил най-малко една дейност (услуга) през последните З 

години, считано от датата на подаване на офертата с предмет идентичен или сходен с предмета 

на обществената поръчка. 

„идентични или сходни“ с тези на поръчката следва да се разбират дейности, свързани 

с изкопни и насипни работи и/или отсичане, изкореняване и/или окастряне на храстовидна и/или 

дървесна растителност в речни корита и/или други обекти. 

За доказване на горепосоченото минимално изискване от участниците се представя 

списък на дейностите (услугите), идентични или сходни с предмета на поръчката при условията 

посочени по горе.  

 

2.Участникът следва да има на разположение екип от специалисти и работници, 

достатъчни за изпълнение на поръчката с образование, квалификация, правоспособност и 

професионален опит за изпълнение на същата.  

Посочените в Проекта, като най-важни позиции от екипа са: 

 Ръководител на екипа – да притежава минимум пет години професионален опит в 

областта на строителството или в дейности с предмет идентичен или сходен с предмета 

на обществената поръчка  

„идентични или сходни“ с тези на поръчката следва да се разбират дейности, свързани 

с изкопни и насипни работи и/или отсичане, изкореняване и/или окастряне на 

храстовидна и/или дървесна растителност в речни корита и/или други обекти. 

 Технически ръководител; 

 Координатор по безопасност и здраве, притежаващ документ за придобита такава 

квалификация; 

 Бригадир. 

Участникът може да предложи едно и също лице от изброените по-горе, което да 

съвместява функциите и на координатор по безопасност и здраве. 

За доказване на горепосоченото  изискване от участниците се представя списък на екипа 

от специалисти и работници за изпълнението на предмета на поръчката, в който са посочени 

длъжностите и професионалната компетентност на лицата. 

3.Участникът трябва да докаже, че разполага с посочената по-долу собствена или наета 

строителна механизация или еквивалентно оборудване, за изпълнение на дейностите от предмета 

на поръчката: 
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 Булдозер – 1 брой; 

 Челен товарач с широчина на кофата 115 см. – 1 брой;  

 Самосвал с полезен товар 10 т. – 3 броя; 

 Багер с обратна лопата на верижния ход – 1 брой. 

За Доказване на горепосоченото минимално изискване от участниците се представя 

списък с техниката, с която ще осъществят изпълнението на обществената поръчка. 

 

  

 
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: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

            Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно утвърдената от възложителя 

Методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 

комплексна оценка (КО).  

 КО=Ц+С, където: 

 Ц – ценово предложение в лева без ДДС с относителна тежест до 60 точки; 

 С – срок за изпълнение на поръчката в календарни дни с относителна тежест до 40 точки. 

 Максималната КО е 100 точки. 

 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [16.10.2018 (всеки работен ден от 09,00ч. до 17,30ч.]     Час: (чч:мм) [17,30] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.01.2019]                      Час: (чч:мм) [17,30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [17.10.2018]                       Час: (чч:мм) [14,00] 

  

Място на отваряне на офертите: [гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 1, етаж 2, зала № 2] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
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европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

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

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.10.2018] 

 

 Възложител         /П/ чл. 2 от ЗЗЛД 
Трите имена: (Подпис и печат) [Росен Иванов Белчев] 

Длъжност: [Областен управител] 

 


