
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
369

Поделение
Община Луковит

Изходящ номер
01-2876

от дата
06-октомври-2020

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000291602

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Луковит

Пощенски адрес:
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73

Пощенски код:
5770

код NUTS
Ловеч

Лице за контакт

Галина Дамянова Кузманова

Електронна поща:
g.kuzmanova@lukovit.bg

Телефон:
+359 876344285

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.lukovit.bg



Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16064

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/84014

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/84014

горепосоченото/ите място/места за контакт

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2020/2021 г.” в две обособени
позиции:

Референтен номер (в приложимите случаи)
000158

II.1.2) Основен CPV код

90620000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване
безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при
зимни условия.
Обособена позиция № 1 - ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.000 км.

Обособена позоция № 2 - Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.

В настоящата процедура Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на
участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, на
основание чл. 181, ал.2 от ЗОП.
Разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП регламентира поредността на действията на Комисията по разглеждане и оценка
на предложенията.

II.1.5) Прогнозна обща стойност



Стойност, без да се включва ДДС
162000

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции
2

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

90620000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
Четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване
безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при
зимни условия.
Дейностите, предмет на поръчката са разделени в обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, както
следва:
Обособена позиция № 1 - ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.

Обособена позоция № 2 - Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.

Услугата включва  следните  видове работи:

Снегопочистване;

Опесъчаване;

Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси.

Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП.

МОТИВИ: Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП, публичните възложителите прилагат процедурите по
чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 от ЗОП, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност от 70 000 лв. до 264 033 лв.,
безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в чл. 18,
ал. 1, т. 12 от ЗОП реда за провеждане на публично състезание.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 ЗОП е определена в размер на 1% от
стойността на договора без ДДС.
Срокът за изпълнение на дейностите по всяка от обособените позиции е до 30.04.2021 г., считано от датата на
сключване на договор. Посочената прогнозна стойност е и пределна такава, като всички плащания ще бъдат до
размера на тази стойност по съответната обособена позиция, представляваща целеви средства за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Луковит, съгласно ЗДБРБ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плаща
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността по този по договора, както следва:
1. Авансово плащане в размер на 30% /тридесет процента/ от общата сума по чл. 3, платимо в срок до 15
(петнадесет) дни, след подписване на договора и получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за авансово плащане;
2. Междинни плащания – в размер на действително извършените работи при съответно приспадане на заплатения
аванс, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представени фактури и следните документи, подписани от
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
а) Акт за установяване на извършените и подлежащи за заплащане видове работи.

б) оригинал на издадена данъчна фактура за дължимата сума.

Актуват се километрите (снегопочистването и/или противообледяване на двете ленти на движение по дадена
отсечка) на автомобила за извършената дейност, но не по-повече от километрите на дадено направление от
приложение № 1 към техническата спецификация. Срокът започва да тече от получаване на фактурата от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласно чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка, се осъществява с
електронни средства чрез използване на електронна платформа. Участниците подават офертите си чрез
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, с подаването на оферта 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.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
130000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Начална дата
01-ноември-2020

Крайна дата
30-април-2021



Тази поръчка подлежи на подновяване
да

Описание на подновяванията
около 01.09.2021 г.

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

90620000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване
безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при
зимни условия.
Дейностите, предмет на поръчката са разделени в обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, както
следва:
Обособена позиция № 1 - ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.030 км.

Обособена позоция № 2 - Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.

Услугата включва следните видове работи:

Снегопочистване;

Опесъчаване;

Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси.

Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП.

МОТИВИ: Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП, публичните възложителите прилагат процедурите по
чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 от ЗОП, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност от 70 000 лв. до 264 033 лв.,
безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в чл. 18,
ал. 1, т. 12 от ЗОП реда за провеждане на публично състезание.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 ЗОП е определена в размер на 1% от
стойността на договора без ДДС.
Срокът за изпълнение на дейностите по всяка от обособените позиции е до 30.04.2021 г., считано от датата на
сключване на договор. Посочената прогнозна стойност е и пределна такава, като всички плащания ще бъдат до
размера на тази стойност по съответната обособена позиция, представляваща целеви средства за зимно
поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Луковит, съгласно ЗДБРБ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плаща
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността по този по договора, както следва:
1. Авансово плащане в размер на 30% /тридесет процента/ от общата сума по чл. 3, платимо в срок до 15
(петнадесет) дни, след подписване на договора и получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за авансово плащане;
2. Междинни плащания – в размер на действително извършените работи при съответно приспадане на заплатения
аванс, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представени фактури и следните документи, подписани от
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
а) Акт за установяване на извършените и подлежащи за заплащане видове работи.

б) оригинал на издадена данъчна фактура за дължимата сума.

Актуват се километрите (снегопочистването и/или противообледяване на двете ленти на движение по дадена
отсечка) на автомобила за извършената дейност, но не по-повече от километрите на дадено направление от
приложение № 1 към техническата спецификация. Срокът започва да тече от получаване на фактурата от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласно чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка, се осъществява с
електронни средства чрез използване на електронна платформа. Участниците подават офертите си чрез
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, с подаването на оферта 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.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
32000

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Начална дата
01-ноември-2020

Крайна дата
30-април-2021



Тази поръчка подлежи на подновяване
да

Описание на подновяванията
01.09.2021 г.

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 1 /един/ договор за услуги, еднакви или сходни с предмета на
поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
2. 1. Участникът следва да разполага минимум със следната собствена или наета техника:

- Снегопочистваща техника минимум 80 к.с. – 1 бр;

- Снегопочистваща техника мин. 100 к.с -1 бр. ;

- Снегопочистваща техника мин. 130 к.с.- 1 бр.;

- Автогрейдер

- Пясъкоразпрасквач мин. обем на бункера 5 куб.м- 1 бр.

Оборудвани с:

1.Гребла:

1.1.С изменящ се ъгъл;

1.2.С неизменящ се ъгъл;

2. Работна част на греблото:

2.1.Метална;

2.2 Гумена;



Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
1. За удостоверяване на това обстоятелство, участникът попълва списък на услугите, еднакви или сходни с
предмета на поръчката, изпълнено през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата, които
съдържат стойностите, датите и получателите, като декларират съответствието си в част ІV, раздел В: „Технически
и професионални способности“ от ЕЕДОП.
2. Участниците представят декларация в свободен текст, че техниката, която ще използват за изпълнение на
поръчката, не се дублира с техниката, която ще се използва при поддържане на общинска пътна мрежа с обекти на
други обществени поръчки. За удостоверяване на това обстоятелство, участникът посочва в част ІV, раздел В от е-
ЕЕДОП инструментите, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение
на договора.
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.2) Условия във връзка с поръчката (в приложимите случаи)

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, по реда и при
условията на чл. 112 от ЗОП. При подписване на договора определеният за изпълнител е длъжен да представи
документи в съответствие с чл. 112, ал.1 от ЗОП, както и декларация по чл.42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.
Забележка: Декларацията по чл.66, ал.2 от ЗМИП се прилага само ако е невъзможно изясняване на произхода на
средствата след изчерпване на способите по чл. 66, ал.1 от ЗМИП или ако прилагането на поне два от тях е довело
до противоречива информация.
За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП
и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.
Гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Пълните условия са в Указанията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
26-октомври-2020

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6



IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
27-октомври-2020

Час
14:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
да

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления
около м.09.2021 г.

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)



1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или

по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 ЗОП.

2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП, вкл. при предложена единична цена надвишаваща

максимално допустими стойности;

3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен

когато са налице условията по чл. 4 от закона.

4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ.

5. За когото е налице свързаност по смисъла на §1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Лицата по чл. 54, ал.

2 от ЗОП са съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Основанията за отстраняване са прилагат за подизпълнителите и за третите лица, както и когато участникът е

обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за

отстраняване.

Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена

финансова година, но не повече от 50 000 лева.

Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а

като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

Всеки участник в настоящата обществена поръчка има право да представи само една оферта за една или за
повече обособени позиции. Офертата се изготвя на български език.
Обменът на документи и съобщения между възложители, кандидати, участници и изпълнители на обществени
поръчки се осъществява чрез Централизираната електронна платформа.
Документи, свързани с участие в настоящата обществена поръчка се подават, чрез платформата съобразно
правилата за нейното използване (https://app.eop.bg/today).
Документите се криптират с уникален ключ, генериран в интернет браузър на потребителя.

Генерираният ключ се съхранява единствено от всеки участник, който следва да декриптира с него документите в
платформата, в периода от изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и час за тяхното
отваряне.
Забележка: Участници, които не са декриптирали документите в указания срок по чл. 9л, ал. 4 ППЗОП, се
отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора съгласно чл. 111, ал. 2 ЗОП е определена в размер на 1% от
стойността на договора без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070



Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06-октомври-2020


