КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:
„ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЛАРВИЦИДНА И ИМАГИЦИДНА ОБРАБОТКА ЗА
БОРБА С КОМАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ И ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ,
ОБЛАСТ МОНТАНА”
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:
1. Териториален обхват на поръчката:
Общини на територията на област Монтана, граничещи с р. Дунав
1.1. Община Лом
1.2. Община Вълчедръм
2. Количество и обем на обекта на поръчката:
2.1. Ларвицидна обработка
Община Лом
2 броя ларвицидна обработка на 7365 дка. урбанизирана територия
2 броя ларвицидна обработка на 6480 дка. извън урбанизирана територия
Община Вълчедръм
2 броя ларвицидна обработка на 1403 дка. урбанизирана територия
2 броя ларвицидна обработка на 3130 дка. извън урбанизирана територия
2.2. Имагицидна обработка
Община Лом
2 броя имагицидна обработка на 7365дка. урбанизирана територия
2 броя имагицидна обработка на 6480 дка. извън урбанизирана територия
Община Вълчедръм
2 броя имагицидна обработка на 1403 дка. урбанизирана територия
2 броя имагицидна обработка на 3130 дка. извън урбанизирана територия
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Общи изисквания:
1.1. Да се спазват стандартите и изискванията, свързани с мероприятията по
ларвицидна и имагицидна обработка за борба срещу комарите;
1.2. Ларвицидната и имагицидната обработка срещу комарите да се извършва при
наличие на благоприятни метеорологични условия и да се провежда в часови диапазони,
съобразени с изискванията на Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на
пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни и дезинсекционни дейности (Обн. ДВ, бр.47/2004 г., имз. ДВ, бр.82/2008
г.);
1.3. Ларвицидната и имагицидната обработка срещу комарите да се извършва по
определен график, ненарушаващ нормалния ритъм на живот на гражданите;
1.4. Да се спазват изискванията на законодателството, касаещи опазването на околната
среда, както и живота и здравето на хората и животните;
1.5. Да се опазват защитените зони по Натура 2000 за местообитанията и да се спазват
изискванията на Закона за биологичното разнообразие на територията на общините Лом и
Вълчедръм;
1.6. Ларвицидната и имагицидната обработка срещу комари да се извършва с
високоефективна наземна техника;

1.7. При извършване на ларвицидната и имагицидната обработка срещу комари да се
спазват изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни
актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
1.8. Да извършат ларвицидната и имагицидната обработка срещу комари с биоциди,
разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или упълномощено от
него длъжностно лице по реда на глава ІV от Закона за защита от вредното въздействие на
химични вещества и препарати;
1.9. Да имат общ годишен оборот от изпълнени дейности по дезинфекция, дезинсекция
и дератизация не по-малко от 105000 лв. без ДДС (три пъти прогнозната стойност на
поръчката) за последните три години – 2009, 2010 г. и 2011 г.;
1.10. Участникът да притежава следните сертификати:
- сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001-2008,
- сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001-2004,
- сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия
на труд OHSAS 18001-2007;
1.11. Участникът да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност”;
1.12. Да представи документ за внесена гаранция за участие в размер на 350 лв. по
сметка
на
Областна
администрация
Монтана:
BIC
STSABGSF,
IBAN
BG05STSA93003305299056 в Банка ДСК, клон Монтана;
1.13. Всеки кандидат задължително включва в предложената цена всички разходи за
изпълнение на поръчката.
2. Изисквания към препаратите:
2.1 Да са разрешени за предлагане на пазара и употреба в Република България
(представя се санитарно разрешително от Министерство на здравеопазването за предлагания
препарат и информационен лист за безопасност);
2.2. Да са ефективни по отношение на ларви и възрастни летящи насекоми
(включително комари) и с добро проникващо действие в труднодостъпни местообитания на
комарите;
2.3. Да са с бърз начален ефект, с ниска токсичност и кратък карантинен период;
2.4. Да са безвредени за хора и животни и да не уврежда околната среда.
3. Изисквания към лицата:
3.1. Да имат уведомление в Министерство на здравеопазването за извършване на
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности по реда на чл. 13 от Наредба
№ 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.
3.2. Ръководителят да притежава удостоверение за правоспособност за ръководител на
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
3.3. Да притежават удостоверение за правоспособност за изпълнител/изпълнители на
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
3.4. Да притежават нeдостъпни за външни лица помещения за съхранение и за
подготовка на биоцидите за работа.
III. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на
класиране на офертите по критерий „най-ниска цена”.
ІV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Първо пръскане в периода от 28.05.2012 г. до 03.06.2012 г.
2. Второ пръскане в периода от 04.06.2012 г. до 10.06.2012 г.
V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен
от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес. Пликът съдържа следните документи:
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1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър.
2. Административни сведения (Приложение – Административни сведения ОБРАЗЕЦ №1).
3. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който
задължително се посочва представляващия.
4. Доказателство за уведомление в Министерство на здравеопазването за извършване на
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности по реда на чл. 13 от Наредба
№ 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за за извършване на дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.
5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП:
5.1. Заверено от участника копие на Отчет за приходите и разходите и Баланс за всяка
от последните три години – 2009, 2010 г. и 2011 г.;
5.2. Информация за общия оборот и оборот от изпълнени дейности по дезинфекция,
дезинсекция и дератизация за последните три години – 2009, 2010 г. и 2011 г. (в свободен
вид);
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:
6.1. Списък на договори за изпълнение на поръчки с предмет аналогичен с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.), включващ обекта,
възложителя, № и датата на договора, вида на извършените работи и стойностите
(Приложение – Декларация основни договори ОБРАЗЕЦ №2), и придружен от препоръки за
добро изпълнение на горните договори;
6.2. Списък на притежаваното необходимо техническо оборудване за изпълнение на
поръчката (Приложение – Декларация техн. оборудване ОБРАЗЕЦ №3);
6.3. Списък на лицата, които ще участват при изпълнение на поръчката, придобили
правоспособност за дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, включително
лицата, които отговарят за контрола на качеството (Приложение – Декларация работници
ОБРАЗЕЦ №4), придружен със:
- Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на
кандидатстване или уведомление до съответната ТД на НАП (Приложение №1 към чл. 1, ал.
1, Приложение №2 към чл. 2, ал. 1 и Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.
за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на
труда);
- Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и придобитата
правоспособност на ръководителя и на лицата, които ще участват при изпълнение на
поръчката.
7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП
(Приложения – Декларация по чл. 47 от ЗОП - ОБРАЗЦИ №5.1, №5.2 и №5.3).
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение –
Декларация за приемане на договора ОБРАЗЕЦ №6).
9. Декларация за липса на задължения към НАП.
10. Декларация за използваните биоциди за извършване на обработките (Приложение –
Декларация биоциди ОБРАЗЕЦ №7), придружена с копие на разрешението за пускане на
пазара на биоцидния препарат и информационен лист за безопасност.
11. Декларация за притежавани недостъпни за външни лица помещения за съхранение
и подготовка на биоцидите за работа.
12. Декларация за опазване на околната среда, опазване на защитените зони по Натура
2000 за местообитанията и спазване изискванията на Закона за биологичното разнообразие на
територията на общините Лом и Вълчедръм.
13. Заверени копия на сертификатите, посочени в т. 1.10. от раздел ІІ.
14. Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност”.
15. Ценово предложение (Приложение – Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №8).
16. Документ за внесена гаранция за участие.
17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Забележка: Подреждането на документите задължително трябва да следва
последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.
Всички приложени документи, представляващи копия, задължително се заверяват
„Вярно с оригинала”, подпис и печат.
VІ. ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
2. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на
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крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се
отбелязват във входящия регистър.
3. Длъжностните лица, назначени от възложителя за получаване, разглеждане и оценка
на офертите, започват работа след получаване на списъка с участниците и представените
оферти.
4. Длъжностните лица отварят офертите по реда на тяхното постъпване и проверяват
съответствието с подписания от участника списък на документите, съдържащи се в офертата.
5. Длъжностните лица разглеждат документите за съответствие с критериите за подбор,
поставени от възложителя.
6. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор на
изпълнител или с други изисквания на възложителя, длъжностните лица отстраняват
съответния участник.
7. Длъжностните лица при необходимост може по всяко време:
- да проверяват заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица;
- да изискват от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни
доказателства за данни от документите, като тази възможност не може да се използва за
промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.
8. Длъжностните лица предлагат за отстраняване участник:
- който не е представил някой от необходимите документи по раздел V;
- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;
- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
възложителя;
- за когото по реда на т. 7 е установено, че е представил невярна информация за
доказване на съответствието с обявените от възложителя критерии за подбор.
9. Когато предложената от кандидата цена е с повече от 20% по-ниска от средната
стойност на предложенията на останалите участници, кандидатът следва да представи
подробна писмена обосновка за начина на образуването. Длъжностните лица определят
разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни
дни от получаване на искането за това.
10. Длъжностните лица могат да приемат писмената обосновка по т. 9 и да не предложат
за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.
11. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или длъжностните лица
преценят, че посочените обстоятелства не са обективни, участникът се предлага за
отстраняване.
12. Когато длъжностните лица установят, че офертата на участник е с необичайно ниска
цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде
доказано в определения срок, те могат да предложат офертата да се отхвърли и участникът да
се отстрани.
13. Длъжностните лица класират допуснатите участници в съответствие с предварително
обявените от възложителя условия за офертите и по критерия „най-ниска цена”.
14. Длъжностните лица провеждат жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако „най-ниска цена” се предлага в две или повече
оферти.
15. Длъжностните лица съставят протокол за разглеждането, оценяването и класирането
на офертите.
16. Протоколът се подписва от всички длъжностни лица и се предава на възложителя
заедно с цялата документация.
17. Длъжностните лица приключват своята работа с приемане на протокола от
възложителя.
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