
 ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 
 

Номер на обявлението: ЗОП-О-769/29.10.2020 г. 

 
Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
 

Град: Козлодуй  Пощенски код: 3321 Страна: РБългария 

Лице за контакт: Елена Нанева 
експерт “Договори” 

Телефон: 0973 7 65 96 

E-mail: EONaneva@npp.bg Факс 0973 7 60 30 

 
Обект на поръчката: 

 Строителство    Доставки   X  Услуги      
 
Предмет на поръчката: “Сметосъбиране и сметоизвозване в сградата на ул. 
Веслец №16 в гр. София”. 
 
Кратко описание: 
Необходимо е извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови и 
приравнени към тях отпадъци с код 20 03 01, с адрес на извозване: гр. София, район 
Оборище, ул Веслец №16  – 4 (четири) броя контейнери, 2 (два) пъти седмично. 
 
Място на извършване: 
гр. София 
Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 2 500.00                       Валута: BGN 
 
Обособени позиции (когато е приложимо): []Да[х]Не 
Условия, на които трябва да отговарят участниците: 
 
1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

1. Разрешение за сметоизвозване на битови отпадъци, издадено от Регионална 
инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ). 

2. Технически и професионални способности: 
1. Да има сключен договор за депониране на отпадъците; 
2. Участникът да поддържа валидно разрешително, издадено от Министерство 

на околната среда и водите, съгласно чл.35, ал.3 и 5 от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО). 

3. Участникът да представлява ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД пред Столична община 
за входиране на документите от името на дружеството за освобождаване от 
общата такса смет, която се отнася до сметосъбиране и сметоизвозване на 
битовите и приравнени към тях отпадъци от нежилищни имоти - от сградата 
на ул.Веслец 16, район Оборище, гр. София.  



Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка:  
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

Срок за получаване на офертите: 
Дата:  11.11.2020                       Час: 16.00  
 
Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни): 
Дата:  .............2020                    Час: 16.00 
  
Срок за изпълнение на настоящата поръчка е 12 месеца, от 01.01.2021 г.  
 
Друга информация:  
1. Офертата и всички документи, които са част от нея се подписват само от лица с 
представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално 
състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на 
документ за упълномощаване. 
2. Офертата се подава на български език в pdf формат. Когато документите и 
информацията са на чужд език, се представят и в превод. 
3. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с 
представителни функции и свеж печат. 
4. Офертата се изпраща по електронна поща на e-mail: commercial@npp.bg с предмет: 
“Оферта за участие в конкурс по оферти № 45675 с предмет: „Сметосъбиране и 
сметоизвозване в сградата на ул.Веслец 16 в гр. София”. 
5. Не се разглеждат оферти, които са изпратени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
6. Във връзка със Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, Правилник за 
прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/, Закон за 
мерките срещу финансирането на тероризма /ЗМФТ/ и Вътрешните правила за контрол 
и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД определеният за изпълнител участник представя и информация за 
идентификацията, дейността, произхода на средствата му и друга информация, 
свързана с прилагане на мерките срещу изпиране на пари. 
 
Приложения към обявлението са: 
         4) Образци на документи: 
         4.1. Образец на оферта; 
         4.2. Образец на Информационен лист; 
         4.4. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП; 
         4.5. Образец на Декларация за подизпълнители 
 
 
Дата на настоящото обявление 
Дата: 29.10.2020 

 

mailto:commercial@npp.bg


ОБРАЗЕЦ 

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/ 
 

 
 
 

   ДО  
   “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД  
   ГР. КОЗЛОДУЙ 

 
О Ф Е Р Т А 

 
за участие в  конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване в сградата на ул.Веслец 16 в гр. 

София”. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

 След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на 

обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на 

настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя. 

 Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено 

дейностите, предмет на настоящата поръчка при следните условия: 

1. Единична цена за дейностите свързани със „Сметосъбиране и сметоизвозване в 

сградата на ул.Веслец 16 в гр. София” е в размер на ................................лв. /Словом 

......................................................................................... .............................................../ без ДДС за 

1 контейнер; 

2. Начин на плащане: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената за изпълнената услуга 

периодично, на база реално изпълнени дейности, в срок до 30 календарни дни след 

представяне на Протокол за приемане на извършената услуга и оригинална фактура.  

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е 12 месеца. 
 

Валидността на нашата оферта е .............  календарни дни от датата на подаване на 

офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди 

изтичане на този срок. 

 До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от 

Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение 

между двете страни. 

  



Съдържание на офертата: 

I. Документи и информация, относно условията, на които следва да отговарят 

участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация): 

I.1. Разрешително, издадено от Министерство на околната среда и водите, съгласно 

чл.35, ал.3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 
 II. Информационен лист, съдържащ данни за участника;  
 III. Информационен лист, съдържащ данни за поизпълнителя/ите (за всеки по 
отделно, в случай, че се използва/т подизпълнител/и). 

 
 
 
 
 
 
 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

_____________________ (име и фамилия) 

_____________________ (дата) 

____________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника) 

______________________ (наименование на участника) 

 



ОБРАЗЕЦ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА 

Наименование на 

Участника: 

Посочете точното наименование на 

дружеството, според съдебната регистрация 

Седалище по 

регистрация: 

Посочете държавата и адрес на седалището на 

кандидата 

Точен адрес за 

кореспонденция 

Посочете улица, град, пощенски код, държава 

Лице за контакти Посочете име, фамилия и длъжност 

Телефонен номер Посочете код на населеното място и телефонен 

номер 

Факс номер Посочете код на населеното място и номер на 

факс 

Електронен адрес  

Интернет адрес  

Правен статус Посочете търговското дружество или обединения 

или друга правна форма, дата на учредяване или 

номера и датата на вписване и къде 

ИН по ЗДДС № и 

държава на данъчна 

регистрация съгласно 

данъчната декларация 

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на 

държавата, например: България......... 

ИН/ЕИК  

Банкови реквизити Банка: 

IBAN: 

BIC: 

Предмет на поръчката “.......................................................................................” 

Номер на конкурса Посочете номер на конкурса  

 

Дата на изготвяне на 

офертата 

Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 02 

януари 2020 г. 

 

До: (Наименование на Възложителя) 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

______________________ (име и фамилия) 

______________________ (дата) 

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника) 

______________________ (наименование на участника) 



 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 39, ал. 3, т.1, б  “д” от ППЗОП 

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, 

т. 3 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване в сградата на ул.Веслец 16 в гр. 

София”. 

 
Долуподписаният /-ната/           

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на    

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на      

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , 

 ИН по ЗДДС №     

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.  
 
 
 
 
 
 
 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 

   г.      Декларатор:     

 
 
 
 
 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно 
участника .  



ОБРАЗЕЦ 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за подизпълнители 

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 

4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване в сградата на ул.Веслец 16 в 

гр. София”. 

 
Долуподписаният /-ната/           

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на    

от МВР, гр.    , адрес:        , 

представляващ     в качеството си на     

   със седалище         и адрес  

на управление:        , тел./факс:   , 

вписано в търговския регистър при     съд по ф.д. №  / г. 

ЕИК ____________ и ИН по ЗДДС _______________ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената 

поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*: 

І.Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………………..                     
..…….......................................................................................................…….……………………….. 
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на 
следния подизпълнител: ....................................................................................................................  
(наименование на подизпълнителя  съгласно регистрацията  му)  
 
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..……..                     
..…….......................................................................................................…….……………………….. 
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на 
следния подизпълнител: ....................................................................................................................  
(наименование на подизпълнителя  съгласно регистрацията  му)  
 
ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….……………………..                     
..…….......................................................................................................…….……………………….. 
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на 
следния подизпълнител: ....................................................................................................................  
(наименование на подизпълнителя  съгласно регистрацията  му)  
 
 
............................................. г     Декларатор: ..................................... 
 
*Невярното се зачертава. 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП 
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