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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

проект
за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление  
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: 8   От дата: 03.04.2018 дд/мм/гггг

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Етрополе 000776259

Пощенски адрес:
пл. Девети септември № 1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Етрополе BG412 2180 BG

Лице за контакт: Телефон:
инж. Стефан Борисов +359 72068204

Електронна поща: Факс:
obstina@etropolebg.com +359 72065011

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://etropolebg.com/

Адрес на профила на купувача (URL):
http://etropolebg.com/obshtina/profil

ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 8   От дата: 22.03.2018 дд/мм/гггг

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е  
приложимо):

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00099-2018-0004(nnnnn-yyyy-xxxx)

ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 100, ал. 1 от ЗОП  
Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП
Член 100, ал. 11 от ЗОП
Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
Член 179, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

ІV: ОДОБРЯВАМ

Обявлението за изменение или за допълнителна информация

УНП: a7c7f5ca-d8e7-4ff2-bc35-506bbba7b960 1
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На обжалване подлежат актове, действия и бездействия на Възложителя, 
съгласно чл. 196 от ЗОП.
Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4, т. 7 и 
ал. 2 от ЗОП.

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 03.04.2018 дд/мм/гггг

VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VII.1) Трите имена: (Подпис)
Димитър Радославов Димитров

VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Етрополе

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна  
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените  
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в  
оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Етрополе 000776259

Пощенски адрес:
пл. Двети септември № 1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Етрополе BG412 2180 BG

Лице за контакт: Телефон:
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инж. Стефан Борисов +359 72068204

Електронна поща: Факс:
obstina@etropolebg.com +359 72065011

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://etropolebg.com/

Адрес на профила на купувача (URL):
http://etropolebg.com/obshtina/profil

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
“Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 
територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено 
ползване”.

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 90500000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията 
на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползване. 
Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират 
средногодишно за периода на поръчката са около 3 200 тона. Посоченото 
количество отпадъци е прогнозно. В тази връзка представените данни 
могат да послужат на участниците в настоящата процедура единствено като 
ориентировъчни, и по никакъв начин не обвързват Община Етрополе с 
осигуряването им. Всеки участник в настоящата процедура, трябва да 
предвиди организация на дейностите по договора по начин, който 
гарантира качество и срок на изпълнение на услугите, съгласно 
изискванията на Възложителя.
Сметосъбирането и сметоизвозването ще се извършва на територията на 
община Етрополе по зони, описани подробно в т. І.2.2 от Техническите 
спецификации. Местата за обществено ползване, предвидени за ръчно 
метене и уборка, са описани подробно в т. ІІ от Техническите 
спецификации.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 03.04.2018 дд/мм/гггг

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷

eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:2018-837269 ⁷ (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 059-130446
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ 22.03.2018 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 837364

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение ⁷
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия  
орган

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление ¹ (моля, укажете съответния  
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
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Номер на раздел: II.2.2 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Допълнителни CPV код

Вместо: Да се чете:
Основен CPV код: 71240000
Допълнителен CPV код: ² 

Основен CPV код: 90511000
Допълнителен CPV код: ² 

Номер на раздел: II.2.2 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Допълнителни CPV код

Вместо: Да се чете:
Основен CPV код: 71240000
Допълнителен CPV код: ² 

Основен CPV код: 90513000
Допълнителен CPV код: ² 

Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Описание на обществената поръчка

Вместо: Да се чете:
„Изготвяне на прединвестиционно 
проучване и идеен инвестиционен 
проект за рехабилитацията на ПСПВ –
гр. Етрополе”.
4. Кратко описание на предмета на 
поръчката.
4.1. Общо положение.
Площадката на съществуващата ПСПВ 
се намира в южна посока от гр. 
Етрополе в близост до път II-37 
Джурово-Етрополе-Златица. Проектът 
за ПСПВ е изготвен около 1990 г., 
като станцията е проектирана за 240 
л/сек. В количеството е включено 
питейно-битови нужди за града около 
– 100 л/сек и за промешлено 
водоснабдяване – 120 л/сек. 
Площадката на ПСПВ е в близост до 
коритото на р. Малък Искър. 
Изградена е частично и частично е 
изпълнена вертикална планировка. 
4.2. Водоизточници.
Основни водоизточници:
-Голям Кози дол – водохващане на 
едноименна река десен приток на р. 
Малък Искър. Дебит около 40л/сек;
-Влайковица – речно водохващане на 
ляв приток на р. Негращица. Дебит 
около 40л/сек;

Предметът на обществената поръчка 
е: “Сметосъбиране и сметоизвозване 
на твърди битови отпадъци от 
територията на община Етрополе и 
почистване на местата за обществено 
ползване”.
Общото количество отпадъци, които 
се очаква да се генерират 
средногодишно за периода на 
поръчката са около 3 200 тона.
Посоченото количество отпадъци е 
прогнозно. В тази връзка 
представените данни могат да 
послужат на участниците в 
настоящата процедура единствено 
като ориентировъчни, и по никакъв 
начин не обвързват Община Етрополе 
с осигуряването им. Всеки участник 
в настоящата процедура, трябва да 
предвиди организация на дейностите 
по договора по начин, който 
гарантира качество и срок на 
изпълнение на услугите, съгласно 
изискванията на Възложителя.

Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Описание на обществената поръчка

Вместо: Да се чете:
-Дядо Боцовото – речно водохващане 
на ляв приток на р. Малък искър. 
Дебит около 13,6 л/сек;
-Стайчин дол – речно водохващане на 
ляв приток на р. Малък Искър. Дебит 
около 31,7 л/сек;
-Данчов дол - водохващане на ляв 
приток на р. Малък Искър в близост 
до площадката на ПСПВ. Дебит около 
26,3 л/сек;
-Драгостин – речно водохващане на 
десен приток на р. Малък Искър. 

Сметосъбирането и сметоизвозването 
ще се извършва на територията на 
община Етрополе по зони, описани 
подробно в т. І.2.2 от Техническите 
спецификации. Местата за обществено 
ползване, предвидени за ръчно 
метене и уборка, са описани 
подробно в т. ІІ от Техническите 
спецификации.
Битовите отпадъци, генерирани на 
територията на община Етрополе, 
следва да се извозват за депониране 
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Дебит около 61,5 л/сек;
4.3. Съществуващо положение.
По проект за ПСПВ Етрополе са 
включени следните съоръжения:
-Вихров смесител;
-Тънкослоен утаител – избистрител;
-Бързи филтри – първо стъпало, тип 
Аквазур –V;
-Бързи филтри – второ стъпало, тип 
Аквазур –V.
Тези съоръжения са разположени в 
сграда, като към момента са 
доставени вихровите смесители и 
ламелните утаители. Водата 
преминава през вихровите смесители 
и ламелните утаители. Филтрите 
първо стъпало са частично 
изградени, без да са довършени, а 
второ стъпало не е изпълнено.

на Регионално депо за неопасни 
отпадъци в землището на с. 
Трудовец, Община Ботевград. 
Средното разстояние от населените 
места на общината до Регионалното 
депо за неопасни отпадъци е 26 км.
Предвиденият минимален брой здрави 
контейнери и кофи, който 
задължително трябва да бъде 
доставен от Изпълнителя за 
извършване на дейността, предмет на 
обществената поръчка и предвидената 
честота на обслужване на съдовете 
са посочени в Техническите 
спецификации. Изпълнителят извършва 
дейността предмет на поръчката със 
собствена техника и механизация.

Номер на раздел: II.2.4 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Описание на обществената поръчка

Вместо: Да се чете:
Хлораторното е изпълнено в отделна 
сграда е в момента се експлоатира 
от „ВиК“ ЕООД - София. За ТОВ е 
предвидена отделна сграда. Частично 
са изпълнени утаителите за ТОВ като 
конструкция. Има изпълнена сграда 
за склад. 4.4. Описание на целите и 
дейностите по изпълнение на 
обществената поръчка: Целта на 
проекта е подобряване качествата на 
водата, предназначена за питейно-
битови нужди в гр. Етрополе, в 
съответствие с държавната политика 
за устойчиво развитие на водния 
сектор и Националната стратегия на 
България за опазване на околната 
среда. Целта на проекта ще бъде 
постигната чрез подобряване 
условията на питейно-битовото 
водоснабдяване в избраните райони 
посредством изграждане на ефективна 
и надеждна пречиствателна станция 
за питейни води. С осъществяването 
на целта на проекта ще се 
удовлетворят нормативните 
изисквания за качества на водите, 
предназначени  за питейно – битови 
нужди, ще се осигури здравословна 
жизнена среда и ще се повиши 
качеството на живот в разглежданите 
населени места

Пълно описание на предмета на 
настоящата обществена поръчка се 
съдържа в Приложение № 6 Технически 
спецификации, неразделна част от 
документацията за възлагане на 
обществената поръчка.

Номер на раздел: II.2.5 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Критерии за възлагане

Вместо: Да се чете:
ТО-Техническа оценка 70 % Методология за изпълнение - П2 70%

Номер на раздел: II.2.7 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
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Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната 
система за поръчки

Вместо: Да се чете:
Продължителност в дни: 90 Продължителност в месеци: 24

VII.2) Друга допълнителна информация ²

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁷ задължителна информация, която не се публикува
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