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I.Общи условия 

1.Предмет на обществената поръчка 

Обществената поръчка е с предмет: “Извършване на услуги по дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на район „Младост“-СО.“ 

2.Описание на дейностите, предмет на поръчката 

2.1 дезинсекция чрез ларвицидни и имагоцидни обработки срещу комари; 

2.2 дезинсекция и дезинфекция на детски площадки и пчсъчници; 

2.3 дезакаризация на тревни площи срещу кърлежи; 

2.4 профилактични дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации и дератизации на 

вътрешни помещения на общински обекти и прилежащите им външни площи. 

 

3.Ред за възлагане 

На основание разпоредбата на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП обществената поръчка се възлага 

по реда на събиране на оферти с обява. 

 

4.Прогнозна стойност 

Максималната допустима стойност на цялата обществена поръчка е в размер на 39 000 

лв. без вкл. ДДС. 

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка е една година, считано от датата на 

сключване на договора или до изчерпване на стойността на договора-което 

обстоятелство настъпи първо. 



  

-Конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности се определят в график, 

изготвен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя, в съответсвие с Техническата 

спецификация. Изпълнителят се задължава да представи графика на Възложителя в 

срок от един ден от датата на сключване на договора. Указанията, дадени от 

Възложителя за внасяне на промени в изготвения график, както и тези отправени по 

време на изпълнение на одобрения вече график, са задължителни за спазване от 

Изпълнителя. 

-Срокът за започване на обработка (време за реакция) в случай на възникнал екстремен 

момент след подаване на заявка от Възложителя е съгласно предложение на участника, 

определен за Изпълнител. 

6. Място за  изпълнение 

  Услугите ще се изпълнявата на територията на район „Младост“-СО на зелените 

площи, детски площадки, закрити и открити площи, като мястото на изпълнение  на 

отделните видове дейности е подробно описано в настоящата документация. 

7. Количество и обем на поръчката 

   Във връзка с провеждане на задължителна обработката през настоящия сезон на 

паркове, градинки и зелени площи в междублокови пространства срещу кърлежи, 

бълхи и гризачи /дезакаризация, дезинсекция и дератизация/ в район „Младост“ Ви 

предоставяме площите, както следва: 

Междублокови пространства: 

 

 ж.к „Младост„ 1 -     388, 196 дка. 

 

 ж.к „Младост“ 2 -    205, 794 дка. 

 

 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. 

 

8.Изиквания за изпълнение на поръчката 

1. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) да се извършват съобразно Наредба 

№ 1 от 05.01.2018 год. на МЗ и МЗХГ за условията и реда за извършване дезинсекция, 

дезинфекция и дератизация; 

2.На участника следва да е извършен текущ контрол от РЗИ за 2019 год. Към 

Техническото предложение участника прилага заверено с гриф: „Вярно с 

оригинала“ копие от констивен протокол от РЗИ. 

3. Услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация; ще се извършват по 

предварително определен график, изготвен от Изпълнителя съгласно изискванията за 

изпълнение на предмета на поръчката и одобрен от оправомощен представител на 

Възложителя. Графикът следва да бъде изготвен в срок от 24 часа след сключването на 

Договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съобразен изцяло с 

подаденото от Участника техническо предложение. Изпълнителят по сключения 



  

договор започва работа в срок от 24 часа след одобрението от Възложителя на 

изготвения график за извършване на обработките. Указанията, дадени  от Възложителя 

за внасяне на промени в изготвения график, са задължителни за спазване от 

Изпълнителя. 

4.ДДД дейностите да се извършават при наличие на благоприятни метеорологични 

условия и да се превежда в часови диапазони, съобразени с изискванията на Наредба № 

13 от 26. Август 2016 год за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от 

отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности (обн.ДВ, бр.70 от 09. Септември 2016 год, в сила от 

13.09.2016 год.) 

5.Услугите по ДДД да се провеждат в определение часове и график, ненарушаващ 

нормалния ритъм на живот на гражданите. При необходимост от промяна в графика, 

породена от непредвидени обстоятелства, съответаната услуга се извършва незабавно 

след отпадане на непредвиденото обстоятелство след предварително уведомяване на 

гражданите на територията на район „Младост“-СО. 

6. ДДД се извършват с цел намаляване, предотвратявена и ограничаване 

разпространението на вредителите-преносители, причинители на заразни заболявания 

до степен, безопасна за здравето на човека; 

7. Обработките да се извършват с биоциди, разрешени за пускане на пазара от 

Министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице по реда 

на глава четвърта от закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и 

препарати. 

8.Използваните биоцидни препарати следва да бъдат предназначени за професионална 

употреба и да отговарят на следните изисквания: възможност да се прилагат за 

съответния вид обработка; бърз начален ефект; високоефективни; ниска токсичност и 

кратък карантинен период; безвредни за хора и домашни  животни; да не увреждат 

околната среда. При използването им следва стриктно да се спазват мерките при 

безопасност при работа с биоциди и указаните от производителя начини на употреба 

(доза, концентрация и време на експозиция); 

9.Обработката да се извършва с високоефективна наземна техника; 

10.Да се проследява ефективността на извършените обработки и в случай на 

необходимост да се предприемат незабавни допълнителни мерки за сметка на 

Изпълнителя по договора  за постигане на целения резултат с извършените обработки; 

11.При извършване на ДДД дейностите да се спазват изискванията на Закона за 

безопасни и здравословни условия на труд, Закона за защита от вредното въздействие 

на химичните вещества и смеси, Наредба 31 от 05.01.2018 год.на МЗ и МЗХГ за 

условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, Наредба 

№ 13 от 26. Август 2016 год за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от 

отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности и подзаконоите нормативни актове за осигиуряване на здраве 

и безопасност при работа. 



  

12. Да се спазват изискванията на законодателството, касаещи опаване на околната 

среда, както и живота и здравето на хората и животните. 

13. Всяко извършено от Изпълнителя дезинсекционно мероприятие се доказва с 

двустранно подписан протокол, съобразно чл.15, т.6 от Наредба №1 от 05.01.2018 год. 

на МЗ и МЗХГ за условията и редът за извършване на дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация. 

III.Изисквания към участниците 

III.1. Общи изисквания 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени 

в Закона за обществените поръчки ( ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и 

посочените в настоящата обява изисквания на Възложителя. Не се допуска пряко или 

косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани с 

префенциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано  в 

юрисдикция с префенциален  данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 

смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици. 

В случай, че участникът е обединение (при консорциум, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението  (или 

консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, 

които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни 

заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, че представляващият член 

на обединението/консорциума е упълномощен да  задължава получава указания за и от 

името на всеки член на обединението/консорциума, че изпълнението на договора, че 

представляващият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член  на обединението/консорциума, че 

изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на 

обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са 

задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.Участниците в 

обединенто/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява 

обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава 

на обединенто след подаване на офертата. 

Когато не е приложено споразумение за създаване на обединение/консорциум или в 

приложеното споразумение липсват калузи, гарантиращи изпълнението на 

горепосочените условия или състава на обединеннто се е променил след подаване на 

офертата-участникът ще бъде отстранен от участие в настошщата общетвена поръчка. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще използва ресурсите на трети лице, за подизпълнителите и третите 

лица се прилата изискванията по чл.54, ал.1 от ЗОП. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 



  

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Отстранява се от участие участник, който не отговаря на нормативните изисквания или 

на някое от условията на Възложителя. 

III.2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ: 

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

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

представи 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. 

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 способности: 

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 дезинфекция, 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 

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

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

извършената 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 

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 които 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, предназначен за монтиране 

върху автомобил – 1 (един) брой; 

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

-Преносими термогенератори за топъл 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 по т.3.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 

изпълнение на поръчката, участникът може да се позовава на капацитета на трети лица 

само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да докаже, 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 на 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; 

 

III.4. Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители 

 При изпълнението на обществената поръчка участниците могат да ползват 

подизпълнители като за целта посочват в офертата си подизпълнителите и дела от 

поръчката, които ще им възложат. Участникът трябва да предостави доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 

изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия. 

 Участниците могат да се позовават на капацитета на трети лице, независимо от 

правната форма между тях, по отношение на критериите свързани с икомомическото и 

финансово състояние, техническите и професионални способности. Участникът трябва 

да докаже, че ще разполага с ресурсите на трети лица, като представи документи за 

поетите от тях задължения. 

Третите  лица мога да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказване на 

които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитете и за тях не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от уастника 

да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия 

поради промяна в обстоятелстават преди сключване на договора за обществената 

поръчка. 

По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, кандидатите 

или участниците могат да се позовават на капацитета на трети лице само ако лицата ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

IV.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 

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

непрозрачна опаковка. Върху опаковаката се посочват: 

1.наименование на участника, включително участниците в обединението, (когато е 

приложимо) 

2.адрес за кореспонднция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес 

3.наименование  на поръчката  

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него 

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

обратна разписка на адрес:гр.София, ж.к. Младост 3, ул.Свето Преображение № 1 



  

Офертта се подава на български език-на хартиен носител. Към офертата си участниците 

предствят следните документи: 

1. Списък на документите и информацияпта, съдържаща се в офертата-по Образец 

№1 

2. Представяне на учатника-по Образец №2 

3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в 

настоящата обществена поръчка (когато е приложимо); 

4. Декларация за приемане на условията на договора – по Образец №3 

5. Техническо предложение по Образец № 4, с приложен Констативен протокол от 

РЗИ за извършен текущ контрол през 2019 год.ь 

6. Ценово предложение по Образец № 5 /Цените трябва да бъдат в български лева, 

с точност до втория знак след десетичната запетая. Оферираните от участника 

цени включват всички работи, дейности, материали, услуги и др. Нужни за 

качественото завършване на предмета на поръчката, в това число 

командировачни, налози, данъци, такси, осигуровки, консуматици и материали, 

както и други необходими разходи по изпълнението./ 

7. Декларация по чл 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани с префенциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици.- по Образец № 6 

8. Декларация по чл 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП-По Образец № 7 

9. Деклаарация по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП.-По Образец № 8 

10. Декларация по чл.66 ал.1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще предложат на подизпълнителите и съответстващите на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители-По Образец № 9; 

11.  Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор по 

Образец № 10. 

12. .Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент; 

13. Сертификат  по отношение на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент 

14. Декларaция за конфеденциалност (ако е приложимо) по Образец №11 

 

V.Методика за оценка на офертите 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. 

Същата се определя по критерии за възлагане, съгласно разпоредбата на чл.70, ал.2, т.3 

от ЗОП-оптимално съотношение качество-цена, което се оценява въз основа на 

показателен и показател включващ качествени аспекти, свързан с предмета на 



  

поръчката, определен съгласно чл.70, ал.4, т.2 и 3-Време за реакция, Организация на 

персонала, който ще изпълнява поръчката и Анализ на рисковете. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на базата на получената от 

всяка оферта“ Комплекна оценка“-КО, като сума от индивидуалните оценки по 

следните предварително определени показатели: 

 

1.Предлагана цена  - 60т.-60% 

2.Време за раекция- 15т.-15 % 

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

4. Анализ на рисковете-10 т.-10 % 

Комплексната оцена за икономически най-изгодната оферта ще се извършва на дава 

етапа 

-Оценка на техническото предложение и 

-Оценка на Предлаганата цена 

1. Оценка на техническото предложение-Техническото предложение отчита времето за 

реакция, организацията на персонала, който ще изпълнява поръчката и анализът на 

рисковете, направен от участника 

 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията проверява дали представеното предложение  за изпълнение на 

поръчката отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в Техническото задание 

и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. 

 

Техническото предложение задължително включва следните елементи: 

 Времето за реакция- време за реакция при екстремен момент след подаване на 

заявка от Възложителя; 

 Организация на персонала, който ще изпълнява поръчката- разпределението на 

дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти, 

отношенията и връзките на контрол, ситуиране / база- отправена точка за 

изпълнение на дейности / предложения персонал за изпълнение на поръчката,  

взаимодействието и субординацията с Възложителя по начин, гарантиращ  

качественото и навременно изпълнение на договора. 

 Анализ на рисковете- анализ на рисковете, посочени от Възложителя, като въз 

основа на направената оценка на риска се посочва обхвата и степента на 

въздействие на всеки риск, начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното 

минимализиране 

и се описват потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на 

договора. Участникът следва да посочи за всеки един от рисковете: 1. Обхват и степен 

на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; 2. Мерки за 



  

недопускане /предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за 

невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретните случай; 3. Мерки за 

преодоляване на риска. Рисковете, които могат да окажат влияние от вредно 

въздействие на химичните вещества и препарати, използвани при изпълнение на 

услугата; 4. Риск от възникване на извънредна ситуация, налагаща спешна реакция 

 

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които: 

 Не отговарят на изискванията на Възложителя, засегнали в Техническото 

задание; 

 Не отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба; 

 Не е попълнен който и да е задължителен елемент/и поделемент/ от изброените 

по-горе на техническата спецификация; 

 Представяне на организация, която съдържа противоречия и/или разминавания в 

сочените методи и подходи; 

 

При оценка на техническото предложение се оценяват следните показатели: 

1.1 По показател Време за реакция (Твр)- отчита предложеното от участника 

време за реакция при екстремен момент след подаване на заявка от 

Възложителя.  

Тежестта на показателя (Твр) е 15% от комплексната оценка на офертата, като 

максималния брой точки, който може да получи участник е 15 точки. 

Формулите за изчисляване на оценката на този показател- „Време за реакция“, 

са както следва: 

Твр=Овр.мин:Овручастн./15, където 

Овр.мин е най-краткият предложен срок за реакция, при възникване на екстремен 

момент, след подаване на заявка от Възложителя 

Овручастн. е предложеният от участника срок за реакция, при възникване на 

екстремен момент, след възлагане от страна на Възложителя 

 

Мерната единица на показателя е минута като минимална мерна единица, която 

може да предложи участник е 10(десет) минути. Оферти, съдържащи стойности в други 

мерни единици или понятия, като „веднага“, ще се считат  за неотговарящи на 

предварително заложените условия на Възложителя). Срокът за реакция при екстремен 

момент е техническото време, което е необходимо на изпълнителя да започне 

обработките след подаване на заявка от Възложителя. 

1.2. По показател Организация на персонала, който ще изпълнява поръчката 

(Топ) – отчита начина на организацията на персонала, като в Техническото си 

предложение участникът трябва да посочи разпределението на дейностите и 

отговорностите между предлаганите от него специалисти, отношенията и връзките на 

контрол, ситуиране/база – отправна точка за изпълнение на дейности/ на предложения 

персонал за изпълнение на поръчката, взаимодействието и субординацията както 



  

между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя по 

начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. 

 Тежестта на показателя (Топ) е 15% от комплексната оценка на офертата, като 

максималния брой точки, който може да получи участник е 15 точки. 

 Точките по този показател – „Организация на персонала, който ще 

изпълнява поръчката“ се разпределят както следва: 

Организация на персонала, който ще изпълнява поръчката (Торг) до 15 т. 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на работата на персонала, 

посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между 

предлаганите от него специалисти, отношенията и връзките на 

контрол, ситуиране /база – отправена точка за изпълнение на 

дейности/ на предложения персонал  за изпълнение на поръчката, 

взаимодействието и субординацията както между предлаганите от 

него специалисти, така и в отношенията с Възложителя по начин, 

гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора 
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Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: 

-участникът е предложил организация на работата на персонала, посочил е 

разпределението на дейностите и отговорностите между предлаганите от 

него специалисти, отношенията и връзките на контрол, ситуиране /база – 

отправна точка за изпълнение на дейности/ на предложения персонал за 

изпълнение на поръчката, взаимодействието и субординацията както между 

предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя по 

начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е 

налично едно от следните обстоятелства: 

1.Посочено е разпределението на специалистите (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен специалист и чието изпълнение може 

да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани 
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начало и край и измерими резултати) и местоизпълнение (съгласно 

посочените обекти в Раздел I., т.8 „Обекти, подлежащи на дезинсекция и 

дератизация“ от настоящата спецификация); 

2. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, 

че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение 

на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението 

на поръчката. 

 



  

 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация, а именно: 

-участникът е предложил организация на работата на персонала, посочил и 

разпределението на дейностите и отговорностите между предлаганите от 

него специалисти, отношенията и връзките на контрол, ситуиране /база-

отправна точка за изпълнение на поръчката, взаимодействията и 

суброгацията както между предлаганите от него специалисти, така и в 

отношенията с Възложителя по начин, гарантиращ качественото и 

навременно изпълнение на договора 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 

налични две от следните обстоятелства: 

1.Посочено е разпределението на специалистите (кой какво ще изпълнява) 

на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана отделен специалист и чието изпълнение може да 

се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати) и местоизпълнение (съгласно посочените обекти в 

Раздел I., т.8 „Обекти, подлежащи на дезинсекция, дезинфекция и 

дератизация“ от настоящата спецификация); 

2.Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на 

Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, 

че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение 

на поръчката. 

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението 

на поръчката. 
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1.3. По показател Анализ на рисковете (Тар)- отчита анализът на основните 

рискове, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на 

поръчката и предложените мерки за тяхното управление. 

В Техническото предложение участникът следва да направят анализ на 

рисковете, посочени от Възложителя, като въз основа на направена оценка на риска 

се посочва обхвата и степента на въздействие на всеки риск, начин/и за 

преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и се описват 

потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. 

Участникът следва да посочи за всеки един от рисковете: 



  

1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на 

обществената поръчка; 

2.  Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, 

съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в 

конкретния случай; 

3. Мерки за преодоляване на риска. 

Рисковете , които могат да окажат влияние върху изпълнението на услугата 

1. Риск от забавено изпълнение  

2. Риск от вредно въздействие на химичните вещества и препарати, използвани 

при изпълнение на услугата; 

3. Риск от възникване на извънредна ситуация, налагаща спешна реакция 

Тежестта на показателя (Тар) е 10% от комплексната оценка на офертата, като 

максималния брой точки, който може да получи участник е 10 точки. 

Точките по този показател-„Анализ на рисковете“ се разпределят както следва: 

Анализ на рисковете (Тар) До 10т. 

Предложеният от участника анализ на рисковете отговаря на изискванията 

на Възложителя, посочени в Спецификацията и са съобразени с предмета 

на поръчката. В тази част от техническото предложение е обърнато 

задълбочено внимание на всеки един от посочените от Възложителя 

рискове и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

 Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е 

съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за 

недопускане / предотвратяване настъпването на риска и съответно 

конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и 

области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и 

предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на 

всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и 

адекватни мерки; 

 Участникът е предложил мерки за предотвратяване  и /или 

управление на дефинираните аспекти от риска, включително и 

алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни 

похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на 

възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият 

да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху 

изпълнението на дейностите, предмет на договора. 
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Предложеният от участника анализ на рисковете отговаря на изискванията 

на възложителя, посочени в Спецификация и са съобразени с предмета на 

поръчката, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: 

 Направено е формално описание, като са идентифицирани 

основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже 

влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. 

последиците от настъпването му; 

 Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от 

участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно 

предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от 

настъпването му; 

5 

Предложеният от участника анализ на рисковете отговаря на  изискванията 

на възложителя, посочени в Спецификацията и са съобразени с предмета на 

поръчката, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: 

 Участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме 

последиците при възникването на описаните рискове, но не 

предлага адекватни мерки за управлението им; 

 Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те 

реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или 

преодоляването им; 

 Разписани рискове по принцип, а не такива, които са възможни при 

изпълнението на конкретния договор, предмет на настоящата 

поръчка;  

0 

 

 

2. Оценка на Предлаганата цена- отчита предложените от участника 

единичните цени за изпълнение на отделните видове дейности. 

До оценка по предлаганата цена се допускат само тези оферти, които 

съответстват на условията на възложителя за изпълнение на обществената 

поръчка. 

Тежестта на показателя (Оц) е 60% от комплексната оценка на офертата, като 

максималния брой точки, който може да получи участник е 60 точки. 

Формулите за изчисляване на оценката на този показател- „Предлагана цена“, са 

както следва: 

Оц1= Цмин(лв)/Цучастн.(лв))х 10 

където: Ц мин (лв) е най-ниско предложената единична цена на дка за 

дезакарицидна обработка на зелени площи в град Видин, Стадион „Г.Бенковски“ и 

Колодрум гр. Видин и на прилежащите открити площи на общински обекти, а Ц 

участник (лв.) е предложената от оценявания участник единична цена на дка за същата 

дейност 

Оц2=(Цмин.(лв.)/Цучастн.(лв.))х10 



  

където: Ц мин (лв.) е най-ниско предложената единична цена на дка за дезинсекция и 

дезинфекция на детски площадки и пясъчници, а Ц участник (лв.) е предложената от 

оценявания участник единична цена на дка за същата дейност 

Оц3=(Ц мин(лв.)/Цучастн.(лв.))х10 

където: Ц мин (лв.) е най- ниско предложената единична цена на дка за 

обработка срещу бълхи (дезинсекция) на сградата на Общинска администрация Видин- 

стълбища и етажни площадки, а Ц участник (лв.) е предложената от оценявания 

участник единична цена за обработка. 

Оц4= (Цмин(лв.)/Цучастн.(лв.))х10 

където: Ц мин(лв.) е най-ниско предложената единична цена на кв.м. за 

профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на вътрешни помещения на 

общински обекти към Н“СУЗД“, а Ц участн(лв.) е предложената от оценявания участник 

единична цена на кв.м. 

Оц5=(Цмин(лв.)/Цучастн(лв.))х10 

където: Ц мин(лв.) е най-ниско предложената единична цена на дка за ларвицедна 

обработка срещу комари, а Ц участник (лв.) е предложената от еценявания участник 

единична цена на дка за същата дейност 

 Оц6=(Цмин (лв.)/Цучастн(лв.))х10 

където: Ц мин(лв.)е най-ниско предложената единична цена на дка за 

имагоцидна обработка срещу комари, а Ц участник (лв.) е предложената от оценявания 

участник единична цена дка за същата дейност 

Оц=Оц1+Оц2+Оц3+Оц4+Оц5+Оц6 

Максималният брой точки който може да получи един участник по този 

показател е 100т. 

Стойността на получената оценка на показателя „Предлагана цена“ (Оц) се 

закръгля с точност до 0.01. 

3.Класиране-комисията класира участниците по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от възложителя условия 

Комплексната оценка (КО) на кандидатите се формира по следната формула: 

КО=Оц+Твр+Топ+Тар 

Максималният брой точки в комплексната оценка, който може да получи 

участник е 100т. 

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки. 

Останалите участници се подреждат в низходящ ред в зависимост от получения 

брой точки 

Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръгля с точност до 0.01. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


