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: 008

Възложител: Инж.Георги Лапчев
Кмет на Община Царево
Поделение (когато е приложмо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00079
Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево, 8260
Лице за контакт инж. Златинка Кирякова
Телефон: 0590 55051; факс 0590 52003
E-mail: tsarevo@dir.bg;
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [ X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [ X] Не
Обект на поръчката:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Предмет на настоящата процедура е частично изпълнение на строителномонтажни дейности до кота -0,45 за обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на
Община Царево“.
Кратко описание: Предмет на настоящата процедура е частично изпълнение на строителномонтажни дейности до кота -0,45 за обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на
Община Царево“.
Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и количество в Техническата
спецификация (Количествена сметка).
Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с одобрен инвестиционен проект, при спазване
разпоредбите на част „Строителство” от ЗУТ.
За обекта има издадено разрешение за строеж № 24 от 25.02.2008 г. на Главния архитект на Община
Царево, презаверено на основание чл.153, ал.2 и а. 3 от ЗУТ на 20.01.2017 г.

Място на извършване: Поземлен имот 48619.502.606 по кадастралната карта на гр. Царево, Община
Царево, Област Бургас. УПИ II, кв. 10, по плана на гр. Царево, Община Царево.
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Прогнозната стойност на обществената
поръчка е в размер до 148 333.33 (сто четиридесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст)
лв. без включен ДДС. В прогнозната стойност на поръчката са включени и 10 /десет/ % непредвидени
разходи.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
1.1. Изисквания за личното състояние: Участник при възлагане на обществена поръчка може да
бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят отстранява от 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.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП, възникнали преди или по време на провеждане на обществената поръчка.
Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица
и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,
тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информация:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертите.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
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1.Участниците да са регистрирани по Закона за търговския регистър или по Закона за регистър
БУЛСТАТ.
За изпълнение на това изискване участникът представя информация за регистрацията си в случай, че
същата не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени.2. Участникът трябва да е вписан в Централния
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от І - ва (първа) група: строежи от
високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, IV – та (четвърта) категория - б)
жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
Чл. 3, ал. 2 от Закон за Камарата на строителите: „Строителите, изпълняващи строежи от първа до
пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове
строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите
дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на
строителя.“
Чл. 3, ал. 3 от Закон за Камарата на строителите: „Когато физически или юридически лица се
обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал. 2,
поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.“
Чл. 3, ал. 4 от Закон за Камарата на строителите: „Участието в обединението по ал. 3 не поражда
права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни
строителни и монтажни работи по ал. 2.“
Участникът трябва да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден
еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към
публичен регистър.
Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени.
Икономическо и финансово състояние: 1.Участникът да има застраховка „Професионална
отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от
нормативен акт.
Участникът трябва да представи заверено копие на застраховка
„Професионална отговорност“, в случай, че същата не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до
съответната национална база данни, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката
съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка с покритие,
съответстващо на обема и характера на поръчката.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя
документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.
Технически и професионални способности:
Минимални технически и професионални способности:
В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз
основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за
изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:
1. Участниците трябва да са изпълнили строителство с предмет, идентичен или сходен с тези на
поръчката, за последните 5 години, считано от крайната дата за подаване на офертата. За
строителство, „сходно с предмета на поръчката”, следва да се разбира: „изграждане на сгради“.
Изискуемо минимално ниво: Участниците следва да са изпълнили минимум 1 обект с дейности с
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предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 години, считано от крайната дата
за подаване на офертата.
2. Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката.
Участникът трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете
на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална
компетентност на лицата.
Участникът трябва да разполага със следните правоспособни технически лица:
Изискуемо минимално ниво: Участниците следва да разполагат най-малко със следния персонал
и/или ръководен състав:
а) Технически ръководител: висше образование или еквивалентна, специалност „Строителство на
сгради и съоръжения”, „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна; да притежава
минимум 5 (пет) години опит по специалността; да е участвал като технически ръководител при
изпълнението на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на
обществената поръчка;
б) Геодезист: висше образование, специалност Геодезия, степен „Магистър” или „Бакалавър” или
еквивалентна, да притежава минимум 3 (три) години опит по специалността; да е участвал на подобна
позиция в екипа за изпълнение на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен или сходен с
предмета на обществената поръчка;
в) Координатор по безопасност и здраве в строителството: висше образование; степен „Магистър”
или „Бакалавър” или еквивалентна; да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за
„Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и
реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно; да е
участвал в екип на подобна позиция в изпълнението на минимум 1 (един) обект с предмет, идентичен
или сходен с предмета на обществената поръчка;
г) Експерт „Контрол по качеството”: висше образование; степен „Магистър” или „Бакалавър” или
еквивалентна; да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или
еквивалентна; да е участвал на подобна позиция в екипа за изпълнение на минимум 1 (един) обект с
предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка;
3. Участникът да разполага със съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на
поръчката. Участникът трябва да представи декларация за съоръженията и техническото оборудване,
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
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 икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
4. Участниците следва да са сертифицирани в областта на строителството по стандарт EN ISO
9001:2008/2015 Система за управление на качеството или еквивалентен. Документът, с който се
доказва, е сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави-членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е
нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Изискуемо минимално ниво: Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството
по стандарт EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството или еквивалентен.
.5. Участниците следва да са сертифицирани в областта на строителствтото по стандарт EN ISO
14001:2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен. Документът, с който се
доказва, е сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
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изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави-членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни
мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е
нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Изискуемо
минимално ниво: Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по стандарт
EN ISO 14001:2004/2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен.

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:
Име: [Срок за изпълнение на СМР (ССМР)]
Име: [Мерки за управление на риска по време на строителство (М1)]
Име: [Мерки за опазване на околната среда (М2)]
Име: [Цена за изпълнение на обществената поръчка (Ц)]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 28.11.2017 г.

Тежест: [ 20 %
Тежест: [ 15 %
Тежест: [ 15 %
Тежест: [ 50 %

]
]
]
]

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите: 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок
за получаване на офертите.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 29.11.2017 г., 14:00 часа
Място на отваряне на офертите: заседателната зала в сграда фронт-офис на Община Царево,
находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
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европейските фондове и програми: [] Да [ X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 13.11.2017 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Георги Иванов Лапчев
Длъжност: кмет на Община Царево
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
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