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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 03 

  

 Възложител: община Копривщица 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01037 

Адрес: гр. Копривщица 2077, ул. „Любен Каравелов“ № 16 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж. Османи Родригес- ДД „ТСУ“ 

Телефон: 0884291864  

E-mail: info@koprivshtitsa-bg.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[Х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Ремонт на водопровод и канализация на ул. „Иван Джартазанов“, ул. 

„Димо Пиринджиев“ и ул. „Георги Бенковски”- от  О.Т. 323 до О.Т. 322,  гр. Копривщица“. 

  

Кратко описание: Предметът на поръчката включва извършването на следните дейности: 

• временна организация на движението; 

• трасиране на работния участък - водопроводен клон, водопроводни отклонения, места на 

арматури; 

• извършване на подготвителни работи за изпълнение на изкопите: изрязване на асфалтова 

настилка, механизирано разкъртване на пътни настилки-трошенокаменна настилка и калдъръм, 

натоварване и превоз на строителните отпадъци, осигуряване на обезопасена строителна 

площадка и др.; 

• изкопни работи - като линейно изпълнение с направа на обезопасителни огради, монтаж на 

пасарелки и др.; 

• подготовка на основата на изкопа и полагане на пясъчна подложка; 

• изпълнение на водопровода/канализацията - монтаж на арматури и връзки, РШ; 

• изпитване на водоплътност, дезинфекция и промиване на готовия участък; 

• засипване на траншеята по предписаната технология, паралелно с полагане на детекторна и 

сигнална лента; 

• уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20 см.; 

• полагане на основа от трошен камък с фракция 0-63 мм. 
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Участниците следва да предложат изпълнение на строителните работи в  обхвата, определен в 

проектната документация, количествените сметки и техническата спецификация. 

  

Място на извършване: гр. Копривщица, община Копривщица. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 173 377,00 лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато:  

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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;  

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;  

3. 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 участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението 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;  

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника.  

Точка 3 не се прилага, когато:  

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 

на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, има 

право да представи доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или 

участници в една и съща процедура. 
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, 

съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/, с право да извършват строежи от съответната 

категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС – IV-та група, III-та категория или по-

висока, а за чуждестранни лица-в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени.  

За доказване на горепосоченото изискване участникът представя копие от Удостоверението за 

регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на 

ЦПРС или еквивалентен документ.  Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, 

допускащ, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено, извършване 

на строителните работи- обект на настоящата обществена поръчка или представят декларация 

или удостоверение за наличието на такава регистрация на лицето от компетентните органи, 

съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. 

  

Икономическо и финансово състояние:  

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ 

или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. 

За доказване на поставеното изискване участниците представят доказателства за наличие на 

валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на 

отговорността, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните 

лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на 

поръчката.  

  

Технически и професионални способности:  
1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези 

на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.  

За доказване изпълнението на това изискване участникът следва през последните 5 (пет) години, 

считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 2 (две) строителства, с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. 

Забележка:  Под строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката 

следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строителни и/или ремонтни работи на 

водоснабдителни и канализационни съоръжения.  

2. Всеки участник следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за 

изпълнението на поръчката. Предложеният от участника екип за изпълнение на поръчката трябва 

да включва най - малко: ръководител обект и технически ръководител, които следва да 

притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2, 3 и 4 от ЗУТ и професионален опит в 

строителството най-малко 3 години. 

Документи, с които се доказват техническите и професионални способности на участниците:  

Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания; 

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата.  

Забележка: При участието на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите 

способности и професионалната компетентност. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
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участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. 

Възложителят ще изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по предходното изречение. 

Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията на изр. 3-5 от настоящата забележа. 

За подизпълнителите се прилагат изискванията на чл.66 от ЗОП. 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Срок за изпълнение на СМР- Ср                                           Тежест: 20т. 

Име:  Предлагана цена за изпълнение на СМР – Пц                   Тежест: 80 т. 

Комплексна оценка (КО) = Ср + Пц. 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  31/05/2017г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  31/08/2017 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  01/06/2017 г.                       Час:(чч:мм) 11:00 

  

Място на отваряне на офертите: сградата на община Копривщица, на адрес: гр. Копривщица, 

ул.„Любен Каравелов“ № 16. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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 Друга информация (когато е приложимо): Възложителят предоставя пълен достъп  по 

електронен път до документацията за участие в настоящата обществена поръчка  на адреса на  

профила на купувача на община Копривщица: http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-na-

kupuvacha/ 

Разяснения: при писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на 

оферти, Възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува в раздел "Профил на 

купувача" писмени разяснения по условията на обществената поръчка.  

Офертата се изготвя, като участниците използват представените в документацията образци и 

задължително съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника- образец №1;  

2. Представяне на  участника-образец №2; 

3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата 

обществена поръчка (ако е приложимо); 

4. При участници обединение - копие от договора за създаване на обединението; 

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП) - образец №3;   

6.  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП) - 

образец №4;   

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици – Образец№ 5; 

8. Заверено копие от Удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от 

Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалентен документ; 

9. Заверено копие на документ, доказващ наличието на застраховка Професионална 

отговорност”;  

10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнители- образец №6;  

11. Декларация от подизпълнител- образец №7 (ако е приложимо); 

12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора- образец №8; 

13. Декларация за срока на валидност на офертата- образец №9; 

14. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета  на обществената поръчката, 

изпълнено през последните пет години - образец №10;  

15. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - образец №11; 

16. Техническо предложение - образец №12; 

17. Ценово предложение - образец №13. 
  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг)  10/05/2017 г. 

 

 Възложител: /П/ 
Трите имена: (Подпис и печат)  Генчо Дойчев Герданов 

Длъжност: Кмет 

 


