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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАЕАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЕМ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

И ОПРЪСТЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

ЮНИ 2017г.



I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмета на поръчката включва: Освобождаване на обем на площадка за 

предварително съхраняване на неопасни производствени отпадъци, върху територията 

на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация Сливен” ЕАД на територията 

на Община Сливен.

Услугата ще се изпълнява съобразно нуждите на "Топлофикация -  Сливен" 

ЕАД и готовност за бързо стартиране на дейностите в съответствие с предложената 

оферта. Количествата се определят от Възложителя, регулярно през срока на действие 

на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

Срокът на действие на договора е 12 (дванадесет) месеца от датата на 

сключването му.

Цената не подлежи на актуализация за срока на действие на договора.

Място на изпълнение на услугата територията на град Сливен.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право 

да представи само една оферта. Не се приемат варианти.



II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Услугата включва: Изгребване на сгурнопепелни маси за осигуряване на 

свободен обем в западната секция на площадка за предварително съхранение с 

последващо депониране, разстилане и уплътняването им в района на бившия 

сгуроотвал. Следващи дейности:

> Добив на материал за опръстяване; .

> Транспорт до площадки за временно съхранение, разстилане и опръстяване;

>  Изискванията към земните маси - да са без едри включвания (над 60 мм), като 

посоченото количество трябва да покрие сгуропепелните маси от освободеният обем 

на площадка за временно съхранение запад.

2. Количсство и обем: Очакван обем за изгребване и депониране- до 125 000 м3. 

Обемът на материал за опръстяване е до покриване изгребаните сгуропепелни маси с 

100 мм. слой.

3. Срок за изпълнение: От 30 (тридесет) до 45 (четиридесет и пет) 

календарни дни след получаване на писмена заявка.

4. Местоположение на площадката:

Разглежданата територия е разположена в южната част на гр. Сливен, в 

промишлената му зона, източно от шосе Сливен- Самуилово, южно от река Асеновска.

> Площ на площадка за предварително съхранение (ППС) -  18 дка.

> Транспортно разстояние за депониране на изгребаните маси до 2 км.

5. Други изисквания:

Материалът за опръстяване се осигурява от Изпълнителя. Времето за начало на 

изпълнение ще бъде съобразено от Възложителя с цел минимизиране вероятността от 

неорганизирани прахови емисии. Въпреки това отговорността при констатиране на 

запрашване е на Изпълнителя -  следва да се изпълняват технически мероприятия 

(оросяване с водоноски, омокряне и др.) с цел недопускане замърсяване на околна 

среда ( терени и въздух).



Технологичен път от ППС до депото

6. Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо 

оборудване:

1. Багер -  1 бр.

2. Булдозер -  1бр.

3. Самосвал - високо проходим с повишена товароносимост -  4 бр.

4. Техника за оросяване на земни транспортни пътища

7. Начин на отчитане на извършената работа:

• Маркшайдерски замер на съществуващо положение преди началото на работата;

• Маркшайдерски замер на освободеният обем след изпълнение на поръчката.

Забележка *: При желание от страна на участника, Възложителя ще осигури 

предварителен оглед на обекта. На приложената скица обекта е означен като 

секция „Запад- Б ”



III. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Общи изисквания към участниците в процедурата

3.1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват 

български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, 

както и всяко друго образование, което има право да изпълнява доставки, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено.

3.1.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има 

право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало 

съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна 

оферта. Ако такава оферта е подадена, гя не се допуска до процедурата по оценяване.

3.1.3 В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.1.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

процедура.

3.1.5. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице 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.

3.1.6. Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, 

определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. 

Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация по БУЛСТАТ на 

създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически 

и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от 

държавата в която са установени.

3.2. Основания за отстраняване

3.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1- 

7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.



3.2.2. Участниците следва да предоставят (декларират) в Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 

и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3.2.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, 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.

3.2.4. Участниците следва да предоставят (декларират) в част III., буква „Е“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 

по чл. 3, 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.

3.2.5. Декларацията за липсата на основания по чл. 3, 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 -  ОБРАЗЕЦ № 5 се прилага към ЕЕДОП.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

4.1. Технически и професионални способности

4.1.1. Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката. През 

последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата да са изпълнили 

поне две услуги с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.

4.1.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) раздел В ог част IV информация за обстоятелствата по 

т.4.1.1. за услуги изпълнени през последните 5(пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Като 

доказателство за изпълнени услуги ще се приеме удостоверения, издадени и подписани 

от получателите на услугите, съдържащи информация за стойността, крайната дата на 

изпълнение на услугите и описание на предмета на услугите, в оригинал или заверено 

копие или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

включени в списъка услуги с данни за стойността, периода на услугите.



4.1.3. Участниците трябва да разполагат с инструменти съоръжения и 

техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.

4.1.4. Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП за обстоятелствата по 

т.4.1.3. за наличие на инструменти, съоръжения и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

4.1.5. Участникът предоставя декларация за обстоятелствата по т.4.2.3. с опис за 

наличните инструменти, съоръжения и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката -  ОБРАЗЕЦ № 7 се прилага към ЕЕДОП.

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Критерий за възлагане: Най-ниска цена

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ

6.1. Участниците представят:

6.1.1. Заявление за участие -  Образец № 1, което включва:

1) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие

с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато участникът е посочил, че ще използва 

капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че 

ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за 

всеки от участниците в обединението.

2) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо.

6.1.2. Оферта, която включва:

1) Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника.

б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя изготвено по Образец №2.

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и срока 

на валидност на офертата - Образец №3.



г) Декларация за липса на свързаност с друг участник -  Образец № 4

2) Опис на представените документи.

3) Ценово предложение - Образец № 6

6.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от 

участниците в запечатана непрозрачна опаковка, като ценовото предложение - Образец 

№ 7 се слага в отделен непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”. 

Върху опаковката се посочва: наименованието на участника, включително участниците 

в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.

6.3. Документите, свързани с участието в процедурата се представят 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. Сливен, 

бул. “Стефан Караджа” № 23.


