
Софийска вода

част от ©  V€OUA

св- W.tf.jМ.Шгогъ г. ПОКАНА
на основание чл.191, ал.1, т.2 от 
ЗОП

До

г-н Николай Попов 

Управител на

„Ес Ди Нет Комюникейшънс" ООД,

гр. София, п.к. 1142,

ул. „Г. С. Раковски" № 201-А

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви 
каним да представите оферта за избор на изпълнител с оглед сключване на договор 
с предмет: „Доставки и/или строително-монтажни работи на светофарни уредби на 
обекти на територията на Столична Община за обекти на „Софийска вода" АД".

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Възложител по настоящата поръчка е Васил Борисов Тренев - изпълнителен 
директор на „Софийска вода" АД с адрес: гр. София, 1766, район Младост, ж. к. 
Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А.

Предмет на поръчката: „Доставки и/или строително-монтажни работи на 
светофарни уредби на обекти на територията на Столична Община за обекти 
на „Софийска вода" АД".

Място на извършване: Обекти на „Софийска вода" АД на територията на Столична 
община.

Прогнозната стойност на поръчката е 220 000 лв. без включен ДДС.

Мотиви за избор на реда на възлагане:

Част „Временна организация на движението" (ВОБД) е задължителна съгласно 
наредбата за съдържанието на инвестиционните проекти, изпълнявани в 
урбанизирана територия. В някои случаи временната организация на движението 
във връзка със строежи, изпълнявани от дружеството, налага промяна на режима на 
съществуващите светофарни уредби или въвеждане на нови. Изграждането и 
техническата поддръжка на светофарите в концесионната площ се управлява 
централизирано от СО, която чрез договор СОА18-ДГ55-390/05.07.2018 за 
„Поддръжка и изграждане на средства за светлинно регулиране на движението на 
територията на Столична община" го е възложила на "Трафик Мениджмънт София" 
ДЗЗД за срок от 4 години. "Трафик Мениджмънт София" ДЗЗД е единственото 
дружество, което има правата и зъдълженията да изпълнява гореописаните услуги, 
необходими за реализацията на някои проекти на дружеството. В „Софийска вода" 
АД е получено писмо, подписано от представляващия „Трафик Мениджмънт" ДЗЗД, с 
което ни уведомяват, че необходимите дейности, свързани с въвеждане на временни 
организации на движението със светофарни уредби, ще се изпълняват от „Ес Ди Нет 
Комюниейшънс" ЕООД - водещ член в консорциума.



Във връзка с изложеното, до изтичането на цитирания договор през 2022 г. всички 
необходими на „Софийска вода" АД дейности по пренастройка или изграждане на 
нови светофарни уредби следва да се възлагат на „Ес Ди Нет Комюниейшънс" ЕООД. 
За всяко отделно възлагане изпълнителят ще предоставя конкретна оферта за 
услугата, съобразена със съответния проект за ВОБД.

Налице са основанията за изпращане на покана до определени лица съгласно чл. 
191, ал. 1, т. 2, предложение последно във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1, от ЗОП.

II. УСЛОВИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ УЧАСТНИКА.

1. За участника да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54, 
ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4, 5 от ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, когато:

> (чл.54, ал.1, т.1) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 
- 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

> (чл.54, ал.1, т.2) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

> (чл.54, ал.1, т.З) има задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по 
седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 
задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен 
орган;

Точката не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 
последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

> (чл.54, ал.1, т.4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5;

> (чл.54, ал.1, т.5) е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 
липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите 
за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

> (чл.54, ал.1, т.б) е установено с влязло в сила наказателно постановление 
или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от 
Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен;

> (чл.54, ал.1, т.7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 
отстранен.

> (чл.55, ал.1, т.1) обявен е в несъстоятелност или е в производство по 
несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от 
Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът 
или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, 
в която е установен;



> (чп.55, ал.1, т.З) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на 
конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

> (чл.55, ал.1, т.4) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за 
обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за 
услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане 
на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, 
когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема 
на договора;

> (чл.55, ал.1, т.5) опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на
невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.

1.1. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се
отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на
неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е 
вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 
участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, 
които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му.

В горните случаите, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се 
отнасят и за това физическо лице.

1.2. Участникът декларира липсата на съответните основания за 
отстраняване в Раздели А, Б и В на Част III: Основания за изключване на 
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по 
образец, приложен в документацията за обществената поръчка.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 
изпълнител, представя съответните документи съгласно чл. 58 от ЗОП.

2. Доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 от 
ЗОП, когато е приложимо:

2.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и посочените от 
възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване.

За тази цел участникът може да докаже, че:

2.1.1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.З от ЗОП,
включително начислените лихви и/или глоби или че те са 
разсрочени, отсрочени или обезпечени;

За доказване на надеждността се представя документ за извършено плащане или 
споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 
обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, 
заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.



2.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо 
обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от 
извършеното от него престъпление или нарушение;

За доказване на надеждността се представя документ за извършено плащане или 
споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 
обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, 
заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

2.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като 
активно е съдействал на компетентните органи, и е 
изпълнил конкретни предписания, технически, 
организационни и кадрови мерки, чрез които да се 
предотвратят нови престъпления или нарушения.

За доказване на надеждността се представя документ от съответния компетентен 
орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

2.1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, 
ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.2. Предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 ЗОП се 
описват от съответния участник в ЕЕДОП.

2.3. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 
нарушението.

2.4. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от 
участие в поръчката.

2.5. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е 
издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за 
обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената в чл.56, ал.1 от ЗОП възможност за времето, определено с 
присъдата или акта.

3. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участници, за които важи забраната по чл.З, т.8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими 
изключенията по чл.4 от същия закон.

4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура.

5. В Раздел Г на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП участникът 
декларира липсата на следните национални основания за отстраняване:

осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 
252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 
228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между 
кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);



наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици;

обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се 
декларират в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания 
за изключване". Отговор „не" се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да" 
лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално 
предприетите мерки за надеждност.

6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е 
посочен друг срок на наказанието;

- три години от датата на:

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен 
за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП;

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, освен ако в акта 
е посочен друг срок;

в) влизането в сила на съдебно или арбитражно решение или на друг документ, с 
който се доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4.

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

1. Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител - 
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 
обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и 
да бъде оформена по приложените към поканата образци.

3. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 
участника.

4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

5. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална 
заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с 
оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

6. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника 
съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице.

7. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, която включва:

7.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

7.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя (по образец).

7.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя по образец от 
документацията.
Приложеният в документацията ЕЕДОП в „.doc" формат следва да бъде 
попълнен, конвертиран в нередактируем формат, подписан електронно и



представен в електронен вид съобразно инструкциите в настоящата 
документация.

7.3.1. Инструкции за попълване и представяне на ЕЕДОП:
7.3.1.1. ЕЕДОП следва да бъде попълнен само по отношение на приложимата 

информация, включително съобразно изискванията на възложителя, посочени в 
обявлението и настоящата документация.

Попълненият ЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран електронен 
подпис на задълженото/ите лице/а по чл. 54, ал.2 и ал.З от ЗОП (чл. 40, ал. 1 
от ППЗОП), с посочване на име и качеството на лицето (лицата), кое/ито го 
подписва/т.
Задължени лица, по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП са: лицата, които представляват 
участника или кандидата и членовете на неговите управителни и надзорни органи 
съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 
участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има 
такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В горните случаи, 
когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен 
или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 
основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

7.3.1.2. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, 
и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят 
информация.

7.3.1.3. Участникът попълва Част II: Информация за икономическия оператор от 
ЕЕДОП, където е приложимо.

7.3.1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се 
подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране 
на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за 
обединението.

7.3.1.5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 
доказване на съответствието с китериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

7.3.1.6. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 
различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 
1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че 
подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

7.3.1.6.1. В ЕЕДОП по предходната точка могат да се съдържат и обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с 
критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да 
представлява съответния стопански субект.

7.3.1.7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от 
ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 
1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

7.3.1.8. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 
6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, 
относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият 
обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

7.3.1.9. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП или 
посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1 ЗОП и преди подаването на 
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.5б ЗОП, тези 
мерки се описват в ЕЕДОП.



7.3.1.10. Участникът следва да предостави ЕЕДОП в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД и той да е 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи 
за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва 
да позволява редактиране на неговото съдържание.

7.3.1.11. Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при 
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърди, че 
съдържащата се в него информация все още е актуална. Документът трябва да е 
снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и 
качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за подаване 
на офертите.
В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, 
с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 
публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до 
документа.
Възложителят може да изисква от участника по всяко време след отварянето на 
офертата представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата.

7.4. Пълномощно на лицето подписващо документите в офертата (в случай, че 
документите не са подписани от лицето, представляващо участника).

8 . Офертата се подава на български език в определения срок в запечатана, непрозрачна 
надписана опаковка в Деловодството на „Софийска вода" АД, ул. „Бизнес парк" №1, 
сграда 2А, жк. Младост 4, София 1766.

Работното време на Деловодството на „Софийска вода" АД е от 08:00 до 16:30 часа 
всеки работен ден.

Върху опаковката с офертата участникът посочва своето наименование, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на офертата

Срок за получаване на офертата: Д а т а $(-2020 г., Час: 16:30

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Преди подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за 
изпълнител следва да изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като представи 
актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
обществената поръчка, освен документои, до които възложителят има достъп по служебен 
път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен 
достъп:

1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП - удостоверение от органите по приходите
и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от 
органите.на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Когато в удостоверението по чл.58, ал. 1, т. 3 ЗОП се съдържа информация за влязло в 
сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, 
т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при 
изпълнение на договор за обществена поръчка.

4. Преди подписване на договора определеният за изпълнител представя гаранция за
изпълнение в размер на 3% от стойността на договора. Условията й са упоменати в
проекта на договора.

Гаранцията за обезпечаване на изпълнението се предоставя в една от следните 
форми:



a. Парична сума, преведена по банков път на сметка на "Софийска вода" АД в 
"Обединена българска банка" АД, IBAN: BG39 UBBS 8002 1067 5109 40, BIC: 
UBBS BGSF, като в основанието се посочват номера на процедурата.

b. Банкова гаранция: оригинал за съответния предвиден в проекта на договор 
срок.

c. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.

При представяне на застраховка или банкова гаранция, същите следва да бъдат 
неотменими и безусловни.

5. Споразумение за съвместно осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд 
(ЗБУТ)" (по образец към проекто-договора).

6. Споразумение за съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по 
опазване на околна среда (по образец към проекто-договора).

За допълнителна информация може да се обръщате към Елена Петкова, 
старши специалист „Снабдяване", тел. 02 8122560, Факс: 02/8122588, е- 
mail: epetkova@sofiyskavoda.bg.

гр. София

А  Д|асил ТрецвВи-

Изпълнителен директор

Заличена информация 
на основание ЗЗЛД и 
Регламент ЕС 2016/679

mailto:epetkova@sofiyskavoda.bg

