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I. Лотове и локации на процедурата:
1. Изкупуването на металите и вторичните суровини е разделено на 3 Лота, като се
допуска избор на различни Изпълнители за всеки от лотовете, но не повече от един за
лот.
Лот 1 – обслужване на територията на регионалните центрове Варна, Добрич и
Силистра;
Лот 2 – обслужване на територията на регионалните центрове Шумен, Разград, Русе и
Търговище.
Лот 3 – обслужване на територията на регионалните центрове Горна Оряховица и
Габрово.

II. Изискуеми документи, касаещи техническата и правна възможност за извършване на
дейността:
- Описание на дейността на кандидата;
- Лицензи и разрешителни, посочени в Приложение 1;
- Информация за участие по лотове – Приложение 2;
- Информация за възможностите за изкупуване, събиране и транспортиране на видовете
материали и отпадъци– Приложение 3;
- Описание на начина/начините на третиране за различните видове отпадъци, отбелязани
по предходната точка;
- Списък на площадките на кандидата, разположени на територията, обслужвана от
Възложителя;
- Други документи или информация по преценка на кандидата като доказателство за опит,
капацитет и други конкурентни предимства.
III. Технически изисквания:
Определените за продажба материали и определените за събиране и транспортиране
отпадъци от Възложителя, се приемат от Изпълнителя по три варианта:
Вариант 1 (основен) – на площадка на Изпълнителя:
Материалите/отпадъците от превозните средства се разтоварват от Изпълнителя.
Изпълнителят осигурява разделно измерване теглото на отделните видове материали, на
измервателни средства /кантари/ с валидна метрологична проверка. Всички разходи свързани
с разтоварването и измерването са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява
приоритетен достъп на Възложителя до своите площадки във всички работни дни в периода
от 08 до 17 часа.
Вариант 2 – от склад на Възложителя и
Вариант 3 – от обект на Възложителя или от склад на подизпълнител посочен от
Възложителя:
Материалите/отпадъците се натоварват от Изпълнителя на превозни средства осигурени от
него. Изпълнителят осигурява разделно измерване теглото на отделните видове материали, на
измервателни средства /кантари/ с валидна метрологична проверка. Всички разходи свързани
с натоварването и измерването са за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят извършва натоварването по начин, недопускащ замърсяване на терена.

Общо за трите варианта:
За всяко измерване Изпълнителят издава/осигурява кантарна бележка. На база издадените
кантарни бележки се попълват приемо-предавателни протоколи по образец на Възложителя.
За всеки тип предаден съставен материал (състоящ се от повече от един вид материал) се
съставя констативен протокол (по образец на Възложителя), за количествата различни метали,
които се съдържат в него.
За определяне на процентните съотношения на различните видове метали, представители на
Възложителя и Изпълнителят разкомплектоват съставните съоръжения и материали до степен
осигуряваща възможност за разделно измерване на отделните видове метали.
Възложителят е в правото си да прави контролни проверки на избрани количества материали
на измервателни средства/кантари/ с валидна метрологична проверка, собственост на трета
страна.
Задължението за съставяне на констативен протокол е на Изпълнителя. При липса на такъв
протокол, подписан от двете страни, предадените съставни материали се фактурират на
стойността на съставящия метал с най-голяма стойност, приложена към цялото количество.
Не се разкомплектоват съставни материали, когато това е икономически нецелесъобразно –
порцеланови и стъклени изолатори с метални фланци, плътно заляти с пластмаси и полимери
материали с относително ниско тегло на металите и др. подобни.
Получените от Изпълнителя материали и съоръжения, трябва да се приведат в състояние,
гарантиращо невъзможността за повторна употреба, например: изолацията на предадените
кабели трябва да трайно нарушена, предадените електромери – начупени и т.н. .

IV. Финансови изисквания:
Фактуриране и заплащане: ще си извършва веднъж месечно на база обобщена информация
за предадените обеми метали и отпадъци.
Гарантиране на плащанията: Изпълнителят гарантира плащанията от негова страна, чрез
банкова или парична гаранция в размер на усреднен едномесечен приход на Възложителя от
този тип дейност за 6 месеца преди датата на сключване на договора. При промяна на обемите
в процеса на изпълнение на договора, размера на гаранцията ще се актуализира.

V. Избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ
Провежда се на два етапа:
І етап: Подаване на заявление за участие и първоначална финансова оферта
и
ІІ етап: Провеждане на договаряне.
І етап: Заявление за участие :
- Заявлението за участие (Приложение 2) и първоначалната финансова оферта
(Приложение 6) се изготвят по образеците в тази документацията и съдържат всички
изисквани документи.
- Подаване: Заявлението за участие и първоначалната финансова оферта се подават до
16:00 часа на 24.01.2014 г. в общ запечатан плик с написан предмета на процедурата,
името на участника и адрес за кореспонденция (в т.ч. пощенски адрес, факс и имейл).
Първоначалната финансова оферта се подготвя съгласно образеца в настоящата
документация и се постава в допълнителен непрозрачен запечатан плик, сложен в общия
плик.

II-ри етап: Провеждане на договаряне
Подадените от Кандидатите първоначални финансови оферти имат предварителен характер.
Те представляват база, която подлежи на допълнително доразвитие и допълване в процеса на
договаряне.
- Уведомяването за мястото, деня и часа на провеждане на договарянето се извършва в
писмен вид, най-малко 24 часа преди часа на договарянето.
- Постигнатите договорености се отразяват в протокол, който се подписва от участниците
в преговорите.
- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на
допълнителното договаряне, следва да бъдат определени в протокола за провеждане на
първоначалните преговори с кандидата.
VI. Образци на приложения:
1.Приложение 1
2. Приложение 2
3. Приложение 3
4. Приложение 4
5. Приложение 6
6. Декларация – образец 1
7 Декларация – образец 2

Образец 1
ДЕКЛАРАЦИЯ

От ...................................................................., ЕГН ...................................., с постоянен адрес в
гр……………………................................,
настоящ
адрес
в
гр.
...........................................................,
община .................................................................,
ул.
..................................................................., л. к. № ............................................,
издадена от .................................................................,
гр. .........................................., на
..................... г. , управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
"..................................................................................." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството
ми на представляващ............................................................................................. - кандидатстващ
за изпълнител на услуга с предмет:
Изкупуване на цветни, черни метали и вторични суровини. Събиране на отпадък.
ДЕКЛАРИРАМ, че
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм обявен в несъстоятелност;
3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата: .............. 2013 г.
........................................

ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва и подават от всички членове на управителния орган на
съответното дружество.

Образец 2
ДЕКЛАРАЦИЯ

от ...................................................................., ЕГН ..............., с постоянен адрес в гр.
..............................., с настоящ адрес в гр. ..................., община ........................, ул.
................................................,
л.
к.
№
..............,
издадена
от
................................................................. гр. .........................................., на ............. г. управител
(член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на ".............
.................................................." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на
представляващ............................................................................................. – кандидатстващ за
изпълнител на услуга с предмет:
Изкупуване на цветни, черни метали и вторични суровини. Събиране на отпадък
ДЕКЛАРИРАМ, че
1. Дружество, което представлявам, не е в открито производство за обявяване в
несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е
преустановило дейността си;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Дружество, което представлявам, няма парични задължения към държавата или към
община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, /има парични задължения, за които е
допуснато разсрочване или отсрочване (невярното се задрасква), нито парични задължения,
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните
норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата: ......... 2013г.

ДЕКЛАРАТОР:………………………

Забележка: Декларацията се попълва и подава от всички членове на управителния орган на
съответното дружество.

