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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: [  408 ] 

  

Възложител: ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки:  01564   

Адрес: с.Чупрене, обл .Видин, ул. „Асен Балкански“ № 55 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): инж.Галина Каменова 

Телефон: 09327 2580 

E-mail:  ob_chuprene@abv.bg  

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: Енеркоефективни мерки в административна сграда кметсво с.Репляна 

  

Кратко описание:  

- Саниране на цялата сграда с топлоизолация 

- Топлоизолация на тавана с минерална вата 

- Външна минерална мазилка 

- Подмяна на дограмата  - прозорци и външни врати, като се изключват подменените до 

момента 

- Ремонт на покрива – подмяна на керемидите, измазване комините 

- Вътрешно боядисване на стаи и коридори 

- Циклене и лакиране на паркета 

- Настилка от гранитогрес на стълби, входно фоайе и тераса 

- Подмяна на старите осветителни тела и др. 
  

Място на извършване: с.Репляна, общ.Чупрене 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [77565,24 лв.] 
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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 процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от  обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 

т.7 от ЗОП  

Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника.      

Декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява (когато участникът се 

представлява от повече от едно лице) 

    За доказване на горните обстоятелства се попълват Декларации Образец №2 

(от името на лицата, които представляват участника) и Образец №3. 

         Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, 

има право да представи доказателства, съгласно чл.56, ал.1, т.1-3 от ЗОП, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване 

            За доказване на тези обстоятелства, участникът представя съоветните 

документи, описани в чл.58 от ЗОП . 

 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

           Участниците трябва да са регистрирани по Закона за търговския регистър, като в 

регистрацията е посочена дейност строителство. 

  

   

Икономическо и финансово състояние:  

             Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална 

отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка 

или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от 

ЗУТ), с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката .              

         За доказване на това обстоятелство се представя копие от валидна 

застрахователна полица за професионална отговорност на строителя. 

 

 

 
Технически и професионални способности:  

        Участниците да са изпълнили минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или 



3 

 

сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. 

               За доказване на това обстоятелство се представя Списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 

последните 5 години (Образец №4), 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.  

Под „Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира : 

„Строително-монтажни работи на сгради“. За изпълнение на настоящата 

обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически и ръководен 

персонал с професионална компетентност, както следва: 

a) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: 

образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в 

областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: 

минимум 5 години трудов стаж в областта на строителството; да има опит 

като „Технически ръководител” на минимум 3 обекта с предмет, сходен на 

настоящата поръчка. 

b) Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 

5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;  

c) Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното 

удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти 

със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;  

d) Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС 

За доказване на обстоятелства по точки а-с се представя Списък на 

техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, с 

посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит 

на лицата (Образец № 5); 

За доказване на обстоятелства по точка d се представя Списък на 

квалифицирани строителни работници съгласно Националната класификация на 

професиите и длъжностите в Република България  (Образец № 6); 

4.2.1.   Участниците могат  да се позоват на капацитета на трети лица (подизпълнители), 

независимо от правната връзка между тях. Участниците посочват в офертата 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат. 

                За доказване на това обстоятелство се попълва Декларация по чл.66, ал.1 от 

ЗОП за  подизпълнители Образец № 7   (попълва се от участника). 

Подизпълнителите  трябва да отговарят на съответните критерии за подбор  и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата (чл.54,ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП) 

                 За доказване на горните обстоятелства Подизпълнителите попълват 

Декларации Образец №7-А, както и декларации Образец №2 и Образец №3  

 След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
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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: Предлагана цена                                          Тежест: 60 % 

Име: Организация и метод на работа                Тежест: 40 % 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08.05.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [16:30] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08.07.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [16:30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09.05.2017 г. в 11:00 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [ОбщинаЧупрене, ул.“Асен Балкански“ № 55, ет.2, стая № 27] 

  

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): [……] 

  

  

  

  

 




