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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: РМЛ 19-ДИ05-202/10.05.2019 год. 

  

 Възложител: ВрИД Кметът на Район Младост - СО  

Поделение: неприложимо 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01264 

Адрес: гр. София - 1712, ул. „Свето Преображение“ №1 

Лице за контакт: арх. Мария Грозева – Зам. кмет на Район Младост 

Телефон: 02/974 62 30 

E-mail: so_mladost@mail.bg 

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

Възложителят осигурява неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всички 

документи, публикувани на Профила на купувача – http://so-mladost.com/buyer/.  

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото място за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 

 
Обект на поръчката: 

[]  Строителство 

[] Доставки 

[X] Услуги 

 

Предмет на поръчката: „Извършване на дезинсекция, дератизация и 

дезакаризация на територията на Район Младост-СО за една година“. 

  

Кратко описание:  

„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на Район 

Младост-СО за една година“ 

Място на извършване:  

Междублокови пространства: 

 

 ж.к „Младост„ 1 -     388, 196 дка. 

 

 ж.к „Младост“ 2 -    205, 794 дка. 
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 ж.к „Младост“ 3 -    305,876 дка. 

 

 ж.к „Младост“ 4 -    347,823 дка. 

 

 ж.к „Младост“ 1А -        86,406 дка. 

 

 кв.Горубляне-       26,015 дка. 

 

 кв.Полигона-         33,758 дка 

 

           

                                    Общо:  1393, 868 дка.    

Паркове: 

 „Сто години София“ в ж.к“Младост“ 2  -  53,000 дка. 

 

 „Младост 3“ срещу район „Младост“        -  30,400 дка. 

 

 Градина при Читалище в „Младост“ 1       -    9,0 дка. 

 

                                                                                        Общо: 92,400 дка. 

  

За обработка зелени площи в район „Младост“ : 1486,268 дка. 

 

Двукратна  обработка срещу кърлежи / дезакаризация/ през м.април-май и 

август - септември - /1486, 268/ дка 

Еднократна  обработка срещу бълхи / дезинсекция/ през м.юни-юли - /1486, 268/ 

дка 

Двукратна обработка срещу гризачи /дератизация/ през м.март-април и 

септември-октомври. 

 

 

 
Обща прогнозна стойност на поръчката:  

 

Максималната допустима стойност на цялата обществена поръчка е в размер на 39 

000 лв без вкл.ДДС. 

 

.  

!!! Посочените стойностно лимитирани финансови ресурси, планирани за 

разходване от Район Младост и предвидени за финансиране на подлежащите на 

изпълнение дейности, както по отношение на цялата обществена поръчка са крайни 

за Възложителя, респ. максимални пределни стойности по отношение подаваните 

от Участниците оферти. 

Предлаганите от отделните Участници цени за изпълнение на дейностите от обхвата 

на възлагане, както за поръчката в цялост, така и за изпълнението на дейностите по 

всяка отделна от обособените позиции, включени в обхвата ѝ, не могат да надхвърлят 

горепосочените максимални стойности. 

!!! Оферти, надхвърлящи оповестената максимално допустима/пределна 

стойност за изпълнението ще бъдат предложени за отстраняване на основание - 
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поради несъответствие с това предварително обявено условие. 

 

 

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

 

 

Номер на обособената позиция: 

 

 

Номер на обособената позиция:  

 

I. Изисквания към личното състояние: 

 

За участниците, не следва да са налице осниованията по чл.54, ал.1 от ЗОП. 

Участникът за когото са налице основание по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да 

предстажи доказателство, че е предприел мерки, които гарантиран неговата 

надежност, въпреки наличието на съответното основание за отсраняване. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, 7 от ЗОП се 

подписва от лицата, които предствляват участника. Когато участникът се 

предствлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелства по чл.54, ал.1, 

т.3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Участниците са длъжни в процеса на възлагане на настоящата обществена 

поръчка да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, в 7 дневен срок от настъпването им. 

Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на 

обстоятеслва по чл.54, ал.1 от ЗОП се представят при подписване на договора за 

обществена поръчка само от участника, определен за изпълнител. 

III.3.Критерии за подбор 

1.Правоспособност за упражняване на професионална дейност 

 Участникът  да е изпълнил  задължението си  по чл.12 от Наредба № 1/05.01.2018 

год. за вписване в публичната база на Министерство на здравеопазването или да е 

предприел действия по изпълнение на задължението по чл.12 или да декларира, че ще 

предприеме действията по чл.12 в определения в Наредба №1/05.01.2018г срок. 

2.Технически и професионални спопсобности: 

2.1.Участникът да е изпълнил през последните 3(три)години, считано от датата 

на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката. 

Под сходни дейности се разбират дейности по дезинфекциш, дезинсекция и 

дератизация. 

За доказване на това изискване участникът попълва Декларация по чл.192, ал.3 от 

ЗОП (по образец), за съответствието с критериите за подбор по т.1. Списък на 

услугите, изпълненеи през предходните 3 години, считано от датата на подаване на 

офертата, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, с посочени вид и 

място на изпълненеата услуга;стойност/цена (лева  без ДДC), дата на приклюючване 

на изпълнението на услугата и подателите, заедно с документи, които доказват 

изшършената услуга. 

2.2. Участникът да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката: 

-Минимум 1 (един) ръководител, притежаващ удостоверение за придобита 

клалификация за ръководител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация; 

-Минимум 5 (пет) броя специалисти, притежаващи удостоверение за придобита 
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клалификация за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация; 

За доказване на това изискване участникът попълва Декларации по чл.192 ал.3 от 

ЗОП ( по образец), за съответствие с критериите за подбор по т.2 Списък на 

екипа/персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния 

състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи копито доказват 

професионалната компетентност на лицата, свързани с придобиване на изискуемата 

професионална компетентност и опит/месторабота, период, длъжност/. 

2.3 Участникът следва да притежава минимум следното техническо оборудване: 

-Генератор за студен аерозол УЛВ за мащабни дезинфекции – 1 (един) брой 

-Генератор за мащабни обработки срещу кърлежи и бълхи, преднзначен за 

монтиране върху автомобил – 1 (един) брой; 

-Гръбни моторни пръскачки-не по-малко от 2(два) броя; 

-Преносими термогенератори за тъпъл аерозол-не по-малко от 2 (два) броя 

-Транспортни превозни средства за извършване на услугата – 3 (три) броя 

-Ръчни пръскачки за наземна дезинфекция- 5 (пет) броя 

 

За доказване на това изискване участникът попълва Декларация по чл.192, ал.3 от 

ЗОП ( по образец) за съотвествие с критериите за подбор .Списък на инструментите , 

съоръженията и техническото обрудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на 

поръчката (по образец) с посочване на вида на техническото оборудване; брой; 

основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор 

или друго основание, конкретизирано от участника-номер и дата на документа, 

удостоверяващ основанието за ползване на съответното оборудване ). 

По отношение на критериите  свързани с професионалната компетентност и опит 

за изпълненеи на поръчката, участникът може да се позовава на капацитета на трети 

лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на чстта от поръчката, за 

кочто е необходим капацитет.Когато участникът се позовава на капацитета на 

трети лица, той трябва да докаве, че ще разполага с техните ресурси, като представи 

документи за поетите от третите лица задължения. 

2.4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 

9001:2015 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на настоящата обществена 

поръчка. 

За доказване ан това изискване участникът трябва да представи заверено с гриф 

„вярно с оригинала“ копие на Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 

или еквивалент. 

2.5. Участникът следва да има внедрена система за управление по отношение на 

околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на 

настоящата обществена поръчка. 

За доказване на това изискване участникът трябва да представи заверено с 

гриф:“вярно с оргинала“ копие от Сертификат за управление на качеството ISO 

14001;2015 или еквивалент; 
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-  

 

 

 

 

 

  

 

  

 
Информация относно запазени поръчки: Неприложимо 

 

 

 

 

 

 
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:  

1 .Предлагана цена  - 60т.-60% 

2.Време за реакция- 15т.-15 % 

3.Организация на персонала, който ще изпълнява поръчката-15 % или 15 т. 

4. Анализ на рисковете-10 т.-10 % 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 20.05.2019 г.                                         Час: 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 20.11.2019 г.                                         Час: 23:59 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 21.05.2019 г.                                          Час:  11:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите, подадени за участие ще се 

проведе в административната сграда на Район Младост на адрес: гр. София, ул. „Свето 

Преображение“ №1, заседателна зала, етаж № 3. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или 

техни упълномощени представители. 

 

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

от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

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

 Друга информация: 

 

 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатан 

непрозрачен плик, върху който се посочват:  

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

(когато е приложимо);  

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

3. Наименованието на обществената поръчка, за която се подава офертата.  

Документите се представят лично от Участника или от упълномощен от него 

представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка, на адрес: гр. София, ул. „Свето Преображение“ №1. 

Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 

срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка 

на  Участника в процедурата. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането 

на офертата на адреса и в срока определен от него. 

 

 
 

Дата на настоящата обява 

Дата: 10.05.2019 г. 

 

  

Възложител 

Трите имена: арх. Румен Русев 

Длъжност: ВрИД Кмет на СО-Район Младост 

 

 


