РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА– НИКОПОЛ
5940 гр. Никопол, ул. ”Ал. Стамболийски” № 5; факс 06541/27- 64; тел. 21 - 90

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Във връзка с необходимостта от определяне на изпълнител за третиране на биотопи и
площи срещу комари през 2015 г. на територията на община Никопол, при условията и реда
на глава осма "а" от ЗОП и чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, всички заинтересовани лица могат да
представят оферта отговаряща на изискванията на възложителя.
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.Обект: Обект на настоящата публична покана по смисъла на чл.3 ал.1 от ЗОП е
предоставяне на услуги.
2. Предмет:
Предметът на публичната покана е третиране на биотопи и площи срещу комари и
кърлежи през сезон 2015 г. в община Никопол по следните дейности:
Биотопи и територии за третиране и
размер на площта.
Подлежащите на третиране терени са в
следните землища:
- с.Драгаш войвода – 5000дка ,преминава
през всички острови на землището, по дига
Дунав и остров Средняк
- гр.Никопол – 2000 дка, преминава в него
по р.Дунав, по о-в Средняк, имоти около
помпената
станция,
м.”Чарталия”,
Дейност 1 - Авиохимическо третиране
м.”Тусака”, стадиона
против комари със система за
- с.Черковица - 1800дка, по поречието на
ултрамалообемно пръскане /ULV/ или
р.Дунав, скалата “Баладжа”, по поречието
еквивалент, с подходящи препарати и
на р.”Осъм”, успоредно на пътя и около
авиационна техника предложени от
хижите на “ММ-Никопол”АД , “Наркооп –
изпълнителя.
Никопол”
и
“ДЛ–Никопол”,
зад
бензиностанция на 4-ти км., включително и
пясъците
- по посока на р.Осъм от двете страни по
пътя за Плевен – 1000дка, в землищата на
с.Муселиево, Жернов, Дебово, Новачене,
Бацова махала
Общо 9800 дка,
Дейност 2 - Наземни дезинсекционни Площ за наземна обработка – 15 630 дка.
Обработката ще се извършва в регулацията
обработки против комари в
регулационните граници на населените на всички населените места от общината.
гр. Никопол – 3230 дка;с. Асеново –
места в община Никопол с генератор
Описание
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за топъл аерозол, или еквивалент, с
подходящи препарати и техника
предложени от изпълнителя.

910дка;
с. Бацова махала – 800 дка;с.Въбел –
1140дка; с.Дебово – 1200дка; с. Драгаш
войвода – 670дка; с. Евлогиево – 660, с.
Жернов – 280дка; с. Новачене – 2070дка; с.
Лозица – 930дка; с. Любеново – 540 дка;с.
Муселиево – 1300дка; с.Санадиново – 1270
дка;
с. Черковица – 630дка

3. Описание и технически изисквания към извършването на услугите.
I.
3.1. За Дейност №1:
3.1.1. Авиохимичното третиране против комари да се извършва със система за
ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент.
3.1.2. Третирането да се извършва с вертолет, самолет или еквивалентна подходяща
авиационна техника от категория "Селскостопанска", със сертификат за авиационен
оператор за специализирани авиационни работи за авиохимическа работа по чл. 8, I, т.
1.2, буква „ж“ от Наредба №24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните
оператори, извършващи специализирани авиационни работи.
3.1.3. Препаратът за авиохимическо третиране:
 да отговаря на чл.14 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
3.2. За Дейност №2:
3.2.1. Дезинсекцията да се извършва с високоефективна наземна техника, оборудвана с
генератор за топъл аерозол или еквивалент;
3.2.2. Препаратът за наземната дезинсекция против комари:
 да отговаря на чл.14 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на
дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
II. Участникът да разполага с екип за изпълнението на поръчката - минимум четири
души правоспособни лица - двама ръководителя и двама изпълнителя, като всеки член от екипа, в
т.ч. и ръководителите, да притежават документи за правоспособност, удостоверяващи завършен
курс на обучение по дейности: „Дезинфекции, дезинсекции и дератизации”, издадени по реда и
съгласно чл.7-чл.11 от Наредба № 3/24.01.2005г. за условията и реда за извършване на
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Възложителят изрично ще заявява и указва конкретния размер на площите и местностите
със заявка за всяка възникнала необходимост от предприемане на действия по третирането или
обработка. Услугата по предходното изречение ще се изпълнява освен по изрична заявка от
страна на Възложителя, а също и по указан от него график. Третиранията по дейност 1 и
дейност 2 ще се извършват при нужда, като Възложителят си запазва правото въобще да не
заявява пълния обем третирания по дейност 1 или дейност 2, като е възможно вместо
третиранията по дейност 1 да бъдат увеличени третиранията по дейност 2 за сметка на тези
по дейност 1, и обратно, в зависимост от конкретния случай!
4. Прогнозна стойност.
Прогнозната стойност на услугите по настоящата публичната покана е максимум до
63 000 лева с вкл. ДДС.
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За сезон 2015 г. по дейност 1 и дейност 2, максималната стойност до която
Възложителя ще заявява третирания и обработки срещу комари ще е максимум до 63 000
лв. с вкл. ДДС.

5. Период на изпълнение на дейностите: до 30.09.2015 г., включително.
6. Критерий за оценка на офертите.
„Най - ниска цена”, която ще е сбор от предлаганата цена за авиационната обработка
на 1 дка площ (за дейност 1) с вкл. ДДС (или крайна цена ако участника не е регистриран по
ДДС) и предлаганата цена за наземни (за дейност 2) обработки на 1 дка площ с вкл. ДДС (или
крайна цена ако участника не е регистриран по ДДС). В цената за 1 дка площ за наземно и
авиационното третриране, да е калкулирана и стойността на препаратите за съответния вид
обработка, и другите съпътстващи разходи включващи се към съответните третирания (за гориво,
вода и пр.).
7. Начин на плащане.
Плащанията по сключения договор ще се извършват по банков път, в срок до 30 /тридесет/
календарни дни след подписване на всеки акт за извършена работа /протокол за извършена ДДД
обработка съгласно Приложение №4 към Наредба №3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за
извършване на дезинфекции и дезинсекции/ и след представяне на фактура от страна на
изпълнителя, издадена в съответствие със Закона за счетоводството, Закона за ДДС и
Правилникът за прилагането му (за изпълнител/-и, регистриран/-и по ДДС). Всички плащания по
договора се извършват, след получаване на информацията от НАП и Агенция „Митници” в
съответствие с изискванията на Решение на МС № 788/28.11.2014 г. за разплащанията на
разпоредители с бюджет по договори.
Забележка: Плащанията подоговора ще се извършат със средства от общинския бюджет
и/или републиканска субсидия при осигурено финансиране.
II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Техническо оборудване, което участниците следва да демонстрират, че ще имат на
разположение за изпълнението на услугата по дейност №1 и №2:
1.1. Специализирана авиационна техника за изпълнение на обработката по Дейност
№ 1:
- не по-малко от 1 (един) брой въздухоплавателно средство (собствено или под наем)
оборудвано със съответна подходяща система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или
еквивалент;
1.2. Специализирана техника за наземна обработка за изпълнение на третирането по
Дейност № 2:
- Не по-малко от 1 (един) брой генератор (собствен или под наем) за топъл аерозол или
еквивалент, за наземна дезинсекция;
За удовлетворяване изискванията на Възложителя за техническите възможности,
участниците на етап оферта, представят само списък на техническото оборудване, което
възнамеряват да използват и ще е на тяхно разположение за изпълнение на дейностите №1 и №2.
Участникът определен за изпълнител, при сключване на договора ще трябва да представи,
освен документите по чл.101е ал.2 от ЗОП, и:
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1. Заверени копия на документи удостоверяващи собствеността на техническото
оборудване и техника и въздухоплавателното средство декларирани за ползване в офертата му.
2. В случай, че техническото оборудване (техника), вкл. и въздухоплавателно средство не са
собственост на участника определен за изпълнител, при сключване на договора се представят и
доказателства, че същите ще бъдат на разположение за срока на изпълнение на настоящата услуга
(договори за наем или лизинг).
3. Заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на предложеното
въздухоплавателно средство, издадено от Гражданска въздухоплавателна администрация на Р.
България, в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства по чл. 20 от Закона за
гражданското въздухоплаване.
4. Валидно удостоверение за летателна годност на въздухоплавателното средство по т.3,
категория „Селскостопанска”, издадено от Гражданска въздухоплавателна администрация на Р.
България – заверено копие.
5. Сертификат за авиационен оператор за специализирани авиационни работи за
авиохимическа работа по чл. 8, I, т. 1.2, буква „ж“ от Наредба №24 от 2000 г. за издаване
свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи заверено копие.
6. Заверено копие на валидна застрахователна полица "Гражданска отговорност" за
предложеното въздухоплавателно средство по т.3

III. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
1.Срок на валидност на офертите – не по-малко от 60 /Шестдесет/ календарни дни,
след крайния срок за получаване на офертите.
2.Съдържание на офертите
Всяка оферта следва да съдържа:
2.1. Данни за лицето, което прави предложението /Образец № 1/;
2.2.Техническо предложение - /Образец № 2/;
2.3. Ценово предложение - /Образец №3/;
2.4. Списък на препаратите, които ще се използват при наземната(в т.ч. и за кърлежи) и
авиационна обработки - /Образец №4/. Участниците само посочват информацията съгласно
образеца, като комисията по чл.101г ал.1 от ЗОП проверява съответствието
с публичния
регистър по чл.14в т.1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
смеси на страницата на МЗ в Интернет.
2.5. Участникът да е уведомил Министерството на здравеопазването (МЗ) с писмено
уведомление, съгласно чл.13 от Наредба № 3/24.01.2005г. за условията и реда за извършване на
ДДД - представя се заверено копие от уведомлението, ведно с копия от разписка от пощенски
оператор, или входящ № от съответната институция, доказаващо, че уведомлението
действително е извършено и входирано в МЗ.
2.6. Списък на екипа за изпълнението на поръчката - съгласно изискването на т.II на
стр.3. - / по Образец №5/. За всяко от посочените лица в екипа, вкл. и за ръководителите се
представят завереня копия на документи за правоспособност, удостоверяващи завършен курс на
обучение по дейности: „Дезинфекции, дезинсекции и дератизации”, издадени по реда и съгласно
чл.7-чл.11 от Наредба № 3/24.01.2005г. за условията и реда за извършване ДДД.
2.7. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008
или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с
обхват ДДД дейности, и издаден от лица съгласно чл.53 ал.3 от ЗОП. Доказва се със прилагане в
офертата на заврено копие на валиден сертификат.
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2.8. Списък на техническо оборудване /собствено или наето/, което се предвижда да се
ползва от участника при изпълнение на услугата – представя за дейности №1 и №2 /Образец №
6/;
Всеки участник има право да представи само една оферта, като се оферира участие за
изпълнение на пълния обем дейности. Варианти на оферти не се приемат. Непредставяне на
някои от гореизброените документи или неизпълнение на указано условие, може да доведе до
отстраняване на участника в процедурата или до несключване на договора за изпълнение на
услугата.
3. Представяне на офертите
3.1. Попълнените образци по т.2.1 до т.2.8 се представят в запечатан и непрозрачен
плик(оферта), върху който плик се изписва: До Община Никопол, ул.”България” № 35, област
Плевен, гр. Никопол, за участие в процедура по публична покана, при условията и реда на глава
осма „а” от ЗОП, с предмет: „Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и
наземно третиране и дезакаризационни обработки против кърлежи в Община Никопол за сезон
2015г.“.
Върху плика се посочва и наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за
контакт, и по възможност - телефон, уебсайт, електронна поща.
4. Срок и място за получаване на оферти
4.1. Оферти се получават най-късно до 17 часа на 27.05.2015г., в Община Никопол, адрес:
гр. Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ №5.
IV. ПОЛУЧАВАНЕ, ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА
ОФЕРТИТЕ.
1.Получаване, отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите.
Получаването, отварянето, разглеждането, оценката и класирането на офертите се
извършва от комисия по чл.101г от ЗОП, назначена от Възложителя. След получаване на
офертите членовете на комисията, представят декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2−4
от ЗОП.
Офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия,
подлежат на оценка и класиране от Комисията по критерия посочен в т.6 на раздел I.
2. Дата, час и място на отваряне на офертите - отварянето на получените оферти ще се
състои на 28.05.2015 г. от 15 ч. в заседателната зала на Община Никопол по реда на чл. 101г, ал. 3
от ЗОП. Комисията съставя протокол по реда на чл.101г ал.4 изречение първо от ЗОП.
Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което се изпраща в един и същи
ден участниците, и в същия ден на изпращането му до тях се публикува и в Профила на купувача
при условията на чл.22 б ал.3 от ЗОП.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят може да възложи изпълнението и в случаите, когато е подадена само една
валидна оферта, и ако същата е в съответствие с техническите спецификации.
2. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от
офертата на класирания на първо място участник.
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3. При сключване на договора Възложителят прилага правилата на чл. 101е, ал. 2 и ал.3 от
ЗОП.
4. Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП
договора и допълнителните споразумения към него.
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Представяне на участника /Образец №1/
B. Техническо предложение /Образец №2/
C. Ценово предложение /Образец №3/
D. Списък на препаратите, които ще се използват при наземната и авиационна обработки (в
т.ч. и за кърлежи) /Образец №4/
E. Списък на екипа за изпълнението на поръчката - съгласно изискването на т.3.II на стр.3.
- / по Образец №5/.
F. Списък на техническо оборудване /собствено или наето/, което се предвижда да се
ползва от участника при изпълнение на услугата - представя се само за дейности № 1 и №2
/Образец №6/
G. Проект на договор /Образец №7/
A.

Изготвил:____/не се чете/______________
/Ахмед Ахмедов/

Утвърждавам!
ЕМИЛ БЕБЕНОВ____/не се чете/_____________
Кмет на община Никопол
Възложител
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