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: 338/27.03.2020 г.
Възложител: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00287
Адрес: 3900 Белоградчик, ул. Княз Борис I № 6
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Ангелина Иванова Георгиева
Телефон: +359 877871644
E-mail:georgieva.angelina@belogradchik.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: Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по централен
градски площад „Възраждане”, гр.Белоградчик
Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е подмяна на уличните водопроводи по
централния градски площад „Възраждане” и прилежащите му улици и реконструкция на част от
технологичната им схема, както и подмяна на свързаните към тях сградни водопроводни
отклонения. Предвижда се изграждане на нови водопроводи с обща дължина L = 937 m
Място на извършване: град Белоградчик
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 242 433.42 (двеста четиридесет и две
хиляди четиристотин тридесет и три лева и четиридесет и две стотинки)
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 обществената
поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените
поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата обява
изисквания на възложителя.
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
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Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,
когато са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото са налице
основание по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки,
които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване.
Основанията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.
Към офертата си участниците подават декларация (Образец №5 към настоящата обява) за
липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Когато участникът
се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от
ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи Четвърта група,
втора категория,
а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Съгласно чл. 3,
ал. 3 от Закона за Камарата на строителите, когато физически или юридически лица се
обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи,
поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Съгласно ал. 4 от
закона участието в обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в
регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни
работи.
За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи:


Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от
категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е
чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ за вписването в
аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която е
установено.
Икономическо и финансово състояние:
1. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в
строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази
категория строеж, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на
други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни
действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им и декларация,
подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава
застраховка за целия срок на договора. Застраховката трябва да е в сила към датата на
подаване на офертата и да бъде придружена с декларация свободен текст, в случай че
същата изтече по време на действие на договора, тя да бъде подновена със срок не помалък от срока на действие на договора. Съгласно чл.171а от ЗУТ изискването за
застраховка за професионална отговорност не се прилага за лице от държава - членка на
Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и
е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в
друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство.
За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи:
Копие на валидна застраховка „Професионална отговорност” на участниците в
строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази
категория строеж, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството. При чуждестранни участници - представят заверено копие на
еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл.
171 от ЗУТ или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
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Технически и професионални способности:
1. Участникът трябва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет и обем идентично
или сходно с това на поръчката, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от
датата на подаване на офертата.
За «строителство с предмет и обем идентично или сходно с това на поръчката”, възложителят
ще приема строителство с предмет: изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на
водопроводна мрежа.
За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка
изпълнени през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, 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.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,
необходим и за изпълнение на поръчката, както следва:
-

Асфалторазстилач - 1 (един) брой;
Багер товарач - 1 (един) брой;
Валяк вибрационен - 1 (един) брой;
Казан за топене на битум - 1 (един) брой;
Самосвал – 1 (един) брой;
Ел.агрегат - 1 (един) брой;
Машина за челна заварка - 1 (един) брой;
Компресор подвижен - 1 (един) брой;
Бензинова трамбовка - 1 (един) брой;
Машина за рязане на асфалт - 1 (един) брой;

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи:
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат
използвани при изпълнение на поръчката
3. Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти
- EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или
еквивалентен.
За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи:
Копие на сертификата , 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 или 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.
При участие 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 изпълнение
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
При участие 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 изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за
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създаване на обединението!
Кандидатите или 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 и професионалните способности. По
отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на
поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако
тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет. Когато кандидатът или 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 кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от кандидата или
участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по
ал. 4, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка. В
условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за
изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се
използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото
състояние. 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 по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат,
ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела
от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява и за него са налице основания за
отстраняване от процедурата, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за
обществена поръчка.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени
в предмета на договора за подизпълнение.. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от
подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя,
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се
осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез
изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването
му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва
плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато
искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на
договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена
поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за
отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по
отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички
документи, които доказват изпълнението на условията заедно с копие на договора за
подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.
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
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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:
[] 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 поръчката - П1
Тежест: [40]
Име: Най-ниска предложена цена - П2
Тежест: [60]
Показателят П1–Срок за изпълнение на поръчката се изчислява по следната формула:
П1 = (Смин./ С участ.)*40
Където „С участ . е срокът, предложен от конкретния участник;
„Смин.“ е най-краткият предложен срок между всички участници.
Показателят П2–Ценово предложение се изчислява по следната формула:
П2= (Ценамин./ Ценаучаст.)*60
Където Ценамин е най-ниската предложена цена от участник.
Ценаучаст е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.
Комплексната оценка се изчислява по следната формула:
КО = П1+ П2
Където КО е общата Комплексна оценка
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [08.04.2020]
Час: (чч:мм) [17:00]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [08.07.2020]
Час: (чч:мм) [17:00]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.04.2020]
Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в 09.00 часа в
Заседателната зала на община Белоградчик на адрес гр.Белоградчик, ул. Княз Борис No 6, ет.2.
Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват
кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масова информация
Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на договорените работи се определя в календарни дни съгласно
техническото предложение на Изпълнителя в съответствие с Линейния график за изпълнение на
СMР и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр. 2а. за откриване на строителната
площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с подписване на констативен Акт
образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
Възложителят определя максимален срок от 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от
датата на съставяне на Протокол обр. 2а. за откриване на строителната площадка и
подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт
образец №15)
Участник, който е предложил срок за изпълнение на поръчката по-дълъг от максимално
определеният срок от Възложителя ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка
Начин на плащане:
-

Авансово плащане – в размер на 30 (тридесет) % от стойността на обекта, съгласно
ценовото предложение на изпълнителя, платимо в 10 (десет) дневен срок от датата на
издаване на Протокол за откриване на строителна площадка Приложение № 2а (Наредба №
3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) след
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предоставяне на фактура в оригинал.
-

Междинно плащане - в размер на 30 % ( тридесет) % от стойността на обекта, съгласно
ценовото предложение на изпълнителя в срок до 10 (десет) дни, при одобрени с протокол
образец 19 при не по-малко от 50% реализирани и действително извършени и подлежащи
на разплащане СМР

-

Окончателно плащане - в размер, равен на стойността на реализираните и действително
извършени СМР, при одобрени с протокол образец 19 реално изпълнени дейности
съгласно КСС/КСС-та за СМР, и след получаване на Констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа (Акт образец №15) и приложена оригинална фактура,
издадена на името на Община Белоградчик

Гаранция за изпълнение на договора:
Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения
с гаранция за обезпечение изпълнението на договора, в размер на 1 % (един процент) от цената на
договора без вкл. ДДС.
Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на Община
Белоградчик, под формата на банкова гаранция със срок на валидност минимум срока за
изпълнение на договора, увеличен с 30 дни или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност минимум срока за изпълнение
на договора, увеличен с 30 дни.
Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на
валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, да продължи същата, съобразно
удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.
Разходите във връзка с предоставянето на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30-дневен срок след извършване на
окончателно плащане за обекта
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: [……]
Друга информация (когато е приложимо): [……]
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП,
ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци,
публикувани на интернет страницата на възложителя.
Офертата се подава на български език -на хартиен носител. Към офертата си участниците
представят следните документи:
1. Опис на представените документи -по Oбразец №1
2. Представя не на участника –по Oбразец № 2;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП -по Образец № 3;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП -по Образец № 4;
5. Техническо предложение, съдържащо:
5.1. Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец №5 в съответствие с Техническата
спецификация и изискванията на Възложителя;
5.2. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана
от участника /ако е приложимо/ - по Образец № 6;
Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по
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преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
5.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл.66, ал.1 от ЗОП - по
Образец №7;
5.4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо -Образец 8;
5.5. Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на
строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
5.6. Копие на валидна застраховка „Професионална отговорност” на участниците в строителството
по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж,
съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството
5.7. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка
изпълнени през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, 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 –Образец №9;
5.8. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат
използвани при изпълнение на поръчката –Образец № 10
5.9. Копие на сертификат EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за
дейностите или еквивалентен, 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
6.Ценово предложение-по Образец № 11
Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна
опаковка. Върху опаковката се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е
приложимо);
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес:
гр.Белоградчик, ул. “Княз Борис I” No 6–Община Белоградчик
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 27.03.2020 г.
Възложител
Трите имена:
Длъжност: Кмет на община Белоградчик
/Налице са положен подпис и печат, като същият е заличен на основание чл.42, ал.5 от Закона
за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни/

7

