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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

 

 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ 

ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА” 

 

 

 

 

град Враца, 2018 година 
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І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за изготвяне на 

документации за възлагане на обществени поръчки за целите на проект „Изграждане на 

инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.  

С изпълнението на проекта ще се намали количеството депонирани битови отпадъци в 

Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Враца чрез осигуряване на допълнителен 

капацитет за разделно събиране и компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

 

ІІ. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Настоящата техническа спецификация дефинира минималните изисквания на 

Възложителя на настоящата обществена поръчка.  

 

Основната цел на поръчката е да се избере Изпълнител, притежаващ професионална 

квалификация и практически опит в областта на обществените поръчки, на който 

Възложителят да възложи чрез експертните си умения да изготви документации за избор на 

изпълнител за целите на изпълнение на проект „Изграждане на инсталация за компостиране 

на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“.  

 

 Конкретните цели са: 

 Осигуряване на възможност за законосъобразен избор на изпълнители на договорите 

в рамките на проекта. 

 Съдействие на Възложителя за формулиране на изисквания и критерии, които да 

водят до повишаване качеството на изпълнение при оптимален разход на средства и 

време. 

 Изпълнение на препоръки, дадени от страна на УО на ОПОС и АОП по време на 

изпълнението на проекта. 

 

Очаквани резултати от изпълнение на поръчката:  

 Изготвени и окомплектовани 4 (четири) броя документации при спазване на ЗОП, 

ЗУТ и свързаната с тях подзаконова нормативна уредба, както и съгласно 

специфичната нормативна уредба, в зависимост от предмета на поръчката; 

 Спазване на изискванията на АДБФП, сключен между Възложителя и УО на ОП 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

 Законосъобразно провеждане на процедурите и обществените поръчки за избор на 

изпълнител в рамките на проекта. 

 

III. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 
Документациите за обществени поръчки, които следва да бъдат изготвени, са със 

следните наименования:  

 

 Изпълнение на инженеринг- проектиране, изпълнение на строеж и осъществяване на 

авторски надзор по проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно 

събрани зелени отпадъци – регион Враца“ 
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 Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената 

документация, е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква б) от ЗОП. 

 Обществената поръчка ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, в 

съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез провеждане на публично състезание. 

 

 Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Изграждане на 

инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“. 

 Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената 

документация, е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 Обществената поръчка ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, в 

съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез провеждане на публично състезание. 

 

 Строителен надзор по договор за инженеринг – проектиране и изпълнение на строеж 

по проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени 

отпадъци – регион Враца“. 

 Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената 

документация, е предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 Обществената поръчка ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ 

от ЗОП, в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез провеждане на открита 

процедура. 

 

 Доставка на мобилно оборудване за инсталация за компостиране и доставка на 

оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени отпадъци от 

населението за целите на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на 

разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“. 

 Обектът на обществената поръчка, която ще се обяви с изготвената 

документация, е доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 Обществената поръчка ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ 

от ЗОП, в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез провеждане на открита 

процедура. 

 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да изготви пълна 

окомплектовка за всяка документация за възлагане на изпълнението на дейностите, 

предвидени в рамките на проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно 

събрани зелени отпадъци – регион Враца“.  

 

Всяка документация трябва да бъде изготвена съгласно разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП, както и съгласно специфичната нормативна уредба, в зависимост от предмета на 

поръчката, която ще се обявява.  

 

Изготвените и окомплектовани документации се представят на Възложителя на 

електронен носител, във формат, позволяващ преработка на файловете.  
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IV. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРЕДМЕТА НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

А. Общи изисквания към съдържанието:  
Всяка изготвена и окомплектована документация трябва задължително да включва:  

1) Попълнени стандартизирани образци на АОП (ако има такива, съгласно 

стойностния праг на поръчката); 

2) Указания за участие, които включват минимум:  

- Изисквания към личното състояние на участниците;  

- Критерии за подбор;  

- Изисквания към гаранцията за изпълнение;  

- Изисквания към гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства 

(ако е приложимо)  

3) Техническа спецификация; 

4) Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, в която е посочен 

критерият за възлагане съгласно чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Когато избраният критерии е 

„оптимално съотношение качество/цена“ в Методиката трябва да е посочен и начина за 

определяне на оценката по всеки показател; 

5) Образци на документи, както и указание за подготовката им, които включват:  

- Образец на Заявление за участие или образец на Оферта; 

- Образец на Техническо предложение (ако е приложимо); 

- Образец на Ценово предложение; 

- Образци на декларации, в които се декларират обстоятелства различни от тези в 

ЕЕДОП;  

6) Проект на договор;  

 

Б. Нормативни изисквания:  
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на Насоките за 

кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ на 

Oперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”  

 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на европейското и 

българско законодателство и подзаконовите нормативни актове и по-специално на:  

1. Закон за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба; 

2. Закон за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба; 

3. Закон за опазване на околната среда и подзаконовата нормативна уредба; 

4. Закон за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба;  

5. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 
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V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
В техническото предложение участникът следва да предложи начин за изпълнение на 

поръчката, съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от действащите 

нормативни документи, настоящата Техническа спецификация и останалите изисквания на 

Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка, за постигане на 

заложените цели и очакваните резултати, при отчитане на всички преимущества, водещи до 

повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време.  

Изискуемото съдържание на предложението за изпълнение на поръчката включва 

изпълнението на следните условия:  

- участникът е представил предложение за начин на изпълнение на дейностите, 

включени в предмета на поръчката; 

- участникът е представил предложение за организацията, която ще бъде създадена за 

изпълнението на дейностите; 

- участникът е посочил за всяка дейност подход, инструменти и методи за постигане 

резултатите на обществената поръчка; (под „подход, инструменти и методи“ се 

разбира съвкупността от начините, които участникът предлага да използва при 

практическото изпълнение на дейностите, посочени в Техническата спецификация, 

за да достигне резултатите, посочени в нея); 

- участникът е обвързал предложението за изпълнението на дейностите с приложими 

нормативни /европейски и национални/ изисквания; 

- участникът е представил ресурсите (по вид и численост), които са необходими и ще 

бъдат осигурени за качественото и навременно изпълнение на дейностите и 

съставляващите ги задачи (ако има такива), включени в предмета на поръчката; 

- участникът е представил организационна структура на екипа за изпълнение, 

включваща както ключови, така и неключови експерти, както и линиите на 

взаимодействие и йерархично положение и докладване вътре и извън екипа; 

- участникът е представил план за разпределението на задълженията на екипа за 

изпълнение (ключови и неключови експерти) при изпълнението на дейностите и 

съставляващите ги задачи (ако има такива); 

- участникът е представил график за изпълнение на поръчката (в свободен формат по 

преценка на участника), който онагледява хода на изпълнението, като дава представа 

за сроковете на изпълнение на поръчката като цяло и на отделните етапи в 

изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на 

изпълнение и ресурното обезпечаване на отделните дейности и включените в тях 

задачи (ако има такива); 

- участникът е предложил механизъм за отчитане и оценяване на напредъка в 

изпълнението и на организационната структура по управлението и изпълнението на 

дейностите по поръчката; 

- предложеният механизъм включва действия, които са ефективни (които водят до 

постигане на очакваните резултати, оценяване на реалните резултати и обективно 

оценяване) и приложими (които могат реално да се приложат при изпълнението на 

конкретната поръчка, предвид нейните характерни и специфични особености); 
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- участникът е представил мерки и механизми за осигуряване на успешна и качествена 

комуникация както вътре между екипа при разпределение на задачите и 

отговорностите, така и при комуникацията с Възложителя; 

- участникът е предложил методи за осъществяване на контрол по време на 

изпълнението на поръчката по отношение навременното стартиране, текущо 

изпълнение и приключване на изпълнението в планираните срокове. 

 

Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие и офертата му не се 

допуска до оценка и класиране, ако: 

- предложението му за изпълнение на поръчката не отговаря на заложените 

изисквания на Възложителя и/или липсва компонент/и от изискуемото съдържание; 

- в предложението Участникът е допуснал несъответствие с разпоредби на 

действащата нормативна уредба или с изискванията на Възложителя; 

- предложението му за изпълнение на поръчката съдържа текстове, които не отчитат 

спецификата и конкретиката на поръчката 

 

VI. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също:  

 да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява 

пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители 

или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този 

договор;  

 да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за 

това;  

 да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя, всички 

документи, както и цялата информация, и/или получени материали, както и тези, 

които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящата 

поръчка;  

 да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха 

могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи 

адекватни решения за тях;  

 Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити.  

 

VIІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Максималният срок за изпълнение на поръчката е 40 /четиридесет/ календарни дни, 

считано от датата на сключване на договора. 

Участниците посочват в Техническото предложение срока, за който ще завършат 

изпълнението на поръчката.  

Забележка: 

 * Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде не по-дълъг от 40 

(четиридесет) календарни дни. 

** Участник, който посочи по-дълъг срок от посоченият срок по-горе ще  бъде 
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отстранен от участие. 

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Приемането на изпълнението на обществената поръчка се осъществява от 

Възложителя чрез определен/и от него представител/и.  

Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за приемане и 

предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два 

оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните.  

Изготвените и предадени документации се разглеждат от Възложителя чрез 

определеният/те за това представител/и и в срок до 5 (пет) работни дни те се приема/т или 

връща/т за корекции. При връщане за корекции, задължително се посочват какви са 

съответните забележки към конкретната документация, както и се определя срок за нанасяне 

на корекциите и повторно представяне на документа от Изпълнителя.  
Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 

подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 5 

(пет) дни след изтичането на срока на изпълнение. В случай, че към този момент бъдат 

констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен 

протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им. 


