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I. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА  
„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип 

„Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови отпадъци 
тип “Мева“ - 110л. и паркови кошчета  за нуждите на Община Годеч” 

Доставката определена в предмета на поръчката е обособена в позиции , както 
следва: 
Обособена позиция №1 : „Доставка на контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела 
за контейнери тип ”Бобър””; 
Обособена позиция № 2 : „Доставка на кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л”; 
Обособена позиция №3: „Доставка паркови кошчета” 

 
Участниците в процедурата могат да подадът предложение за една или повече от 

изброените обособени позиции от предмета на поръчката. 
 

1.Описание 
Поръчката обхваща доставка на специализирани метални съдове за битови 

отпадъци и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, а именно: 
 1.1. контейнери тип „Бобър”-1100л. – 20  броя 

1.2. ходови колела за контейнери тип ”Бобър” – 50 броя 
1.3. метални кофи тип „Мева” -110л. – 100 броя 
1.4. паркови кошчета – от 30 до 40 л. – 60 броя 
 
Забележка: Бройките са прогнозни и в зависимост от предложената цена 

могат да се променят до прогнозната стойност на позицията  респективно до  
общата стойност на поръчката. 

 
2.Прогнозна стойност на поръчката : до 19 000 лева без вкл. ДДС, разпределени 
както следва : 
Обособена позиция №1 : „Доставка на контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела 
за контейнери тип ”Бобър”” – 9700 лева без вкл. ДДС; 
Обособена позиция № 2 : „Доставка на кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л” –
5100 лева без вкл. ДДС; 
Обособена позиция №3: „Доставка паркови кошчета” – 4200 лева без вкл. ДДС; 
  

Участникът в процедурата дава ценово предложение по обособена позиция  за 
един брой от изброените артикули предмет на доставката. 

Предложената цена за изпълнение на обособената позиция  от участниците, 
трябва да  включва всички разходи, свързани с доставката  включително и 
разтоварването й. 
 
3. Начин на плащане : Плащането се извършва, както следва: 

- Авансово - 30 % от стойността на направената заявка след представена фактура 
в счетоводството на Община Годеч в срок до 10 работни дни; 

- Окончателно-  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща остатъка от стойността на заявените 
и доставени количества, чрез банков превод по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни  дни след представяне на фактура и 
подписан приемо-предавателен протокол за доставката. 
 
4. Място и срок на изпълнение 
4.1.Мястото на изпълнение за доставката предмет на обществената поръчка е : 



 град Годеч  
  
4.2.Срокът за изпълнение на поръчката : до  30  дни 
Срокът започва да тече след получена Заявка от страна на възложителя за вида и 
количеството на съответните артикули от предмета на поръчката. 
 
5. Условия за доставка :  

Специализираните съдове за битови отпадъци и ходовите колила за контейнери 
тип ”Бобър” се доставят до посоченият франко обект в съответствие с предварително 
подадено заявление от Възложителя в срок за доставка, посочен в техническото 
предложение на участника, избран за Изпълнител. 

Изпълнителят ще има задължението  да организира разтоварването на съдовете 
за битови отпадъци  според указанията на представители на Възложителя по такъв 
начин, че да бъде възможно извършването на приемателния оглед на всяка бройка.  

Приемането се извършва от представител/и/ на Възложителя чрез визуален оглед 
и проверка на съпътстващите доставката документи /паспорт на изделието ,  указания 
за експлоатация и безопасност, удостоверение за качество издадено от доставчика, 
гаранционна карта /. 

При констатирани дефекти или транспортни щети , съответните артикули се 
отделят от останалите  и се натоварват обратно на транспортното средство на 
изпълнителя. 

При констатиране на недостатъци или липса в документите, съпътстващи 
доставката, Възложителят ще забави подписването на приемо-предавателния протокол 
до привеждане на документите в надлежен вид . 

Изпълнителят отстранява за своя сметка и без допълнителни заплащания всички 
констатирани дефекти, които се проявят в рамките на гаранционния срок на съдовете за 
битови отпадъци.  

В случай на дефект изпълнителят осигурява посещение на място от негов 
квалифициран персонал за оглед на изделието в рамките на посочения в техническото 
му предложение „срок за реакция при получен сигнал за дефект по вина на 
производителя”.  
 
6.Технически характеристики на специализираните съдове и ходовите колела: 

 
Контейнер тип „Бобър” 1.1.куб.м. 
ТЕХНИЧЕСКИ     Х-КИ ИЗИСКВАНИ ПАРАМЕТРИ 

Контейнер тип „Бобър” 1,1 куб.м. 
Обем 1100 л 
Габаритни размери Размерите да  отговарят за ползване от всички 

сметоизвозващи машини, отговарящи на стандарт 
EN 1501-1:1998. 

Вид на стоманената 
ламарина 

Студено-валцована или горещо-валцована 
ламарина  

Конструкция  Дебелина на стоманената ламарина на корпуса не 
по-малка от  1,8 мм, без цинковото покритие 

Брой капаци 
Буфери 
Рамо 
Конзоли 

1 капак, с дебелина на ламарината не по-малко от 
1,8 мм,(без цинковото покритие) като същия 
завършва с гумена лента, с оглед безопасността на 
гражданите. 
Буфер ,с дебелина на ламарината – 4,0 мм 



Рамо, с дебелина на ламарината –  4 мм. 
Конзоли,  с дебелина на ламарината – 4,0 мм 

Начин на отваряне на 
капака 

Ръчно. 

Посока на отваряне на 
капака 

Капак задвижван назад на рамена със скрити 
пружини. 

Покритие Горещо поцинковане ; 
Горещото поцинковане да се извърши след всички 
заварки 

Брой на опорните колела 4 бр., Ф200; като 2 бр. от тях да бъдат с блокираща 
спирачна система 

Изисквания за качество Да отговарят на българските и европейски 
стандарти или еквивалент за подвижни 
събирателни съдове за отпадъци, и на 
изискванията за безопасност и здраве. 
 

Допълнителни изисквания - Конзолите за захващане на ходовите колела да 
бъдат от стоманена ламарина с дебелина 4,00 мм и 
да са допълнително подсилени – с оглед по-голяма 
якост и устойчивост на ходовата част на 
контейнера и не допускане деформация на 
колелетата; 
- спиралните пружини да бъдат скрити, с оглед 
охраната на труда и да бъдат 4 на брой – за 
осигуряване и уравновесяване на капака в работен 
режим.  

 
Метална кофа 110л. 

ТЕХНИЧЕСКИ Х-КИ ИЗИСКВАНИ ПАРАМЕТРИ 
Контейнер тип  - метална кофа - 110 л 

Обем 110 л 
Конструкция  Дебелина на стоманената ламарина 1,2-1,5 мм, 

горещо поцинкована 
Капак 1 бр.; отмятане – посока назад  
Покритие Горещо поцинкована ламарина, устойчива на 

отпадъци с висока температура (например 
гореща пепел).  

Изисквания за качество Да отговарят на българските и европейски 
стандарти за подвижни събирателни съдове за 
отпадъци, и на изискванията за безопасност и 
здраве. 

Допълнителни изисквания Допълнително усилване на страници и дъно, 
както и задължително оребряване на 
цилиндричното тяло на кофата; Нитоване с 
метални пресовани нитове, които да бъдат 
допълнително подсигурени от вътрешната 
страна на кофата със допълнителни планки. 

 
        Паркови кошчета  

ТЕХНИЧЕСКИ Х-КИ ИЗИСКВАНИ ПАРАМЕТРИ 



Обем От 30 до 40 литра 
Конструкция Метална  

Кошчето да е окачено на метална рамка 
Покритие Повърхността да е покрита с качествена 

прахова боя 
Изисквания за качество Да отговарят на българските и европейски 

стандарти за паркови съдове за отпадъци, и на 
изискванията за безопасност и здраве. 

Допълнителни изисквания Рамката на кошчето да  може да се  фиксира 
към основата с помощта на скрепителни 
елементи 

 
Ходови колела за контейнер тип „Бобър” 

Характеристики : 
вилка  от пресована стомана до 4 мм. Поцинкована. 
Въртяща се глава с двоен съчмен лагер. 
Универсален модел за средно натоварване. 
Произведени по европейските стандарти EN 12530/12532. 
 
Технически данни: 
Диаметър: 200 мм 
Товароносимост: 230 кг. 
Вид на лагер: ролков лагер 
Ширина на гумата: 46 мм 
 
планка размери: 140x110 мм 
Разстояние между дупките 110x84/98x66 мм 
Отвор с диаметър 10 мм 
Обща височина: 238 mm 
 
Kолело 
BS (каучук) 
Каучук гума на пресована стомана център 
 

 
 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА 
1. Условия за участие 
За да бъде допуснат до участие в процедурата по събиране на оферти, 

участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия . 
Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и да бъде изготвена 

по указанията, дадени от възложителя. 
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник: 
 за когото са налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, и ал. 5 от ЗОП;  
 който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя;  
 който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 101“в“ от 

ЗОП; 



Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от 
ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

Когато участник в процедурата е не персонифицирано обединение на физически 
и/или юридически лица Възложителят изисква Участникът да приложи нотариално 
заверено копие от Договора за учредяване на обединението, в което недвусмислено е 
указано обвързването на обединението и всяка една от страните в него с подадената 
оферта и условията на Договора за изпълнение на обществената поръчка. Договорът за 
учредяване на участниците в обединението трябва да съдържа клаузи, които да 
гарантират, че: 1. Всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за 
изпълнението на договора; 2. Всички членове на обединението са задължени да останат 
в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва 
да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време 
на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника - 
обединение. Не се допускат никакви промени в състава на участниците в обединението 
след подаването на офертата и за срока на договора. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените 
поръчки и са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и 
дела на тяхното участие. 
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, 
че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители 
като за свои действия, бездействия и работа. 

 
При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като за целта 
към документите се прилага  декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

 
2. Минимални изисквания към участниците: 

Минимални изисквания за технически възможности: 
А) да има и докаже опит за една доставка  на стоки еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, последните три години, считано от  датата  на  подаване  на офертите. 
Доказва се със : Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано 
от датата на подаване на офертата, а за доставки , които са еднакви или сходни с 
предмета на поръчката (по образец).  
Забележка: Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира 
доставка на съдове за битови отпадъци  
 
Б)  да е сертифициран за въведена система за управление на качеството в 
производството и търговията  на метални съдове за сметосъбиране по международен 
стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на действие сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 
Доказва се със: Сертификат  за въведена система на управление на качеството ISO 
9001:2008 или еквивалентен с обхват на действие сходен с предмета на настоящата 
поръчката. 
Забележка: Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира 
доставка на съдове за битови отпадъци  
 
При участието на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат за 
обединението като цяло. 



При посочване на участие на подизпълнители, изискванията към тях се отнасят 
съобразно вида и дела на тяхното участие.  
 

3.Условия за получаване на документация за участие 
Документацията за участие и приложенията към нея, могат да бъдат намерени в 
електронен формат на интернет страницата на Община Годеч - www.godech.bg/profil-
na-kupuvacha; 
 

4. Изискуеми документи към офертата:  
участниците в процедурата следва  да представят следните документи  и информации в 
непрозрачен запечатан плик:  
4.1.Представяне на участника-  Приложение №1 ;  
4.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки при възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана –Приложение № 2; 
4.3. Доказателства за техническите възможности: 
- Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата, а за доставки , които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката (по образец)- приложение №3.  
Забележка: Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира 
доставка на съдове за битови отпадъци  
- Сертификат  за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентен с обхват на действие сходен с предмета на настоящата поръчката. 
4.4. Техническо предложение - Приложение №4; 
4.5. Ценово предложение - Приложение № 5; 
4.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение №6; 
4.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - 
Приложение №7 ; 
4.8.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение №8; 
4.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника – Приложение №9. 
4.10. Други документи и информация по желание на участника; 
 

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като за целта 
към документите се прилага  декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
 

5.Представяне на офертите  
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.  

Подаването на офертата за участие в процедурата се извършва в Деловодството 
на Общинска администрация - Годеч  на адрес : град Годеч 2240, пл.”Свобода”№1 , 
област Софийска до деня и часа посочени в публичната покана. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в не запечатан, прозрачен или скъсан плик. 

 
6.Комисия за оценка на офертите 



Възложителят назначава комисия, която има задължение да получи, разгледа , 
оцени  и класира офертите на участниците  в съответствие с изискванията на Глава 
осма „а” от ЗОП , в заседателната зала в сградата на община Годеч – гр. Годеч, пл. 
Свобода № 1, в следващия работен ден след крайния срок за подаване на документи. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 
достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 
офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за 
утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува 
в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП 

 
7.Критерий за оценка на офертите 
Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена. 

Офертите на Участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 
които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически 
възможности и квалификация, подлежат на оценка за определяне на "най-ниска 
цена". 

Класирането на офертите се извършва по оценка, като се търси най-ниската цена. 
8.Оценка на офертите 

8.1. Оценка 
Предложената цена се проверява, за да се установи, че е подготвена и 

представена в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата. Участник предложил по - висока цена от прогнозната 
стойност ще бъде отсранен от участие в процедурата. 

8.2.Крайно класиране на Участниците 
Крайното класиране на участниците се извършва, съобразно ценовите им 

предложения. На първо място се класира участникът, предложил най-ниската цена. 
 
!!! При условие, че предложените  цени  са еднакви Комисията провежда публично 
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.  

 
9.Сключване на договор 

След приключване работата на Комисията , възложителят издава мотивирано 
решение, с което обявява класирането на участниците и определя изпълнител, с които 
сключва писмен договор за обществена поръчка, включващ задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора: 
 не представи актуални документи, издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
 не представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

 
По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертата, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 


