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Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Община Генерал Тошево

000852633

Пощенски адрес:

ул. Васил Априлов №5
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Генерал Тошево

BG332

9500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

инж.Ради Михайлов, началник отдел
+359 57312020
Териториално устройство, инвест. дейност и
екология, Е.Маркова -Гл. спец.стр.техник
отдел „ТУСИДЕ”
Електронна поща:

Факс:

mail@toshevo.org

+359 57312505

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.toshevo.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://toshevo.org/g/?page_id=1407
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://toshevo.org/g/?p=15594
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Община Генерал Тошево

000852633

Пощенски адрес:

гр.Генерал Тошево, Общинска администрация, Център за услуги и
информация, ет.1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Генерал Тошево

BG332

9500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Красимира Станева, гл.специалист
информационно обслужване,Миглена
Йорданова, гл.специалист информационно
обслужване

+359 57312487
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Електронна поща:

Факс:

mail@toshevo.org

+359 57312505

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.toshevo.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://toshevo.org/g/?page_id=1407
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Рехабилитация на пътища по проект Повишаване достъпа до TEN-T в
гранична зона Негру Вода-Ген.Тошево(Increasing accessibility to the TEN
-T in the border area Negru Voda-Gen. Toshevo)
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45000000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Работите по тази поръчка са разделени в две обособени позиции и
включват:Обособена позиция 1-„Рехабилитация на път DOB-3032 "( ІІ-29
"Добрич - Ген.Тошево ) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и
рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход
село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553
км.”;Обособена позиция 2-„Рехабилитация на път DOB-1047 ( ІІІ-296
"Ген.Тошево - Каварна ), Василево – Балканци от км 0+000 до км
3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по
улица
"Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км.”.Подробно
описание на видовете и обема на строителните работи се съдържа в
Техническата спецификация и приложенията към нея- неразделна част от
настоящата процедура.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
4735194.85
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
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всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Рехабил.на път DOB-3032( ІІ-29 "Добрич - Ген.Тошево)-Дъбовик"от км
0+000 до км 4+500 и рехабил.на ул.настилка и тротоари по ул.Десета,вход
с.Равнец от км 450,центъра на с.Дъбовик с L = 4,553 км.
Обособена позиция №: 1
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233120
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

община Генерал Тошево
код NUTS:¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване и възстановяване на транспортно –
експлоатационните качества на пътния участък, в това число:Почистване
на строителната площадка – отстраняване на растителност около 11 098
м2 ,разрушаване на настилки – фрезоване около 8 931м2, разрушаване на
тротоари около 3 791м2, разваляне на бордюри около 2595м2;Земни работи
– изкопи на неподходящи материали около 1 764м3, почистване и
профилиране съществуващи окопи около 21 м3,насипи около 1
248м3;Подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова
настилка - усилване и ремонт на съществуващата трошенокаменна настилка
около 204 м3, направа на студено рециклиран пласт около - 2650м2,
асфалтови работи – долен пласт / биндер /около 5 354 т., плътен
асфалтобетон тип”А” около 33408 м2, първи битумен разлив за връзка
около 9 175м2, втори битумен разлив около 49 612м2, бетонови бордюри
18/35/50 около 2 998 м;Отводнителни съоръжения – сглобяем плочен
водосток Lдо 5м - 17м2 вкл. основа , направа , доставка, монтаж и
замонолитване на стоманобетоновите елементи, бетони, кофражи,
арматурни работи;Предпазни огради около 168м, пътната маркировка
около 1 014м2 , допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и
табели около 97бр.;Нови тротоари от бетонови плочи 40/40/4 върху
пясъчна основа h 8см. около 5 933 м2 и бетонови бордюри 8/16/50 около 3
315м.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2759385.73
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
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Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 580
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

„Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал
Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru
Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год.
II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Рехабил. на път DOB-1047(ІІІ-296 "Ген.Тошево-Каварна),Василево –
Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабил. на ул. настилка и тротоари
по ул. Втора и Четвърта на с.Василево с L = 3,93278 км
Обособена позиция №: 2
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233120
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

община Генерал Тошево
код NUTS:¹ BG332
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване и възстановяване на транспортно –
експлоатационните качества на пътния участък, в това число:Почистване
на строителната площадка – отстраняване на растителност около10 659
м2 ,разрушаване на настилки – фрезоване около 7 641м2, разрушаване на
тротоари около1 980м2 , разваляне на бордюри около 3 986м2;Земни
работи – изкопи на неподходящи материали около 1 229м3, почистване и
профилиране съществуващи окопи около 3 162 м3,насипи около 2
362м3;Подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова
настилка - усилване и ремонт на съществуващата трошенокаменна настилка
около 513 м3, направа на студено рециклиран пласт около -19 012м2,
асфалтови работи – долен пласт / биндер /около 3 468 т., плътен
асфалтобетон тип”А” около 30 719 м2 ,първи битумен разлив за връзка
около 3 662м2, втори битумен разлив около 38 083м2, бетонови бордюри
18/35/50 около 2 515м;Отводнителни съоръжения – отводнителни улеи с
готови елементи около 18м,тръбни водостоци около 50м . вкл. бетонови,
кофражни и арматурни работи;Предпазни огради около 268м, пътната
маркировка около 985м2 , допълване на вертикалната сигнализация с пътни
знаци и табели около 46бр.;Нови тротоари от бетонови плочи 40/40/4
върху пясъчна основа h 8см.около 2 606 м2 и бетонови бордюри 8/16/50
около 2598 м.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1975809.12
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 580
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да

Не
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Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

„Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал
Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru
Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год.
II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на
строителя(ЦПРС), за изпълнение на строежи със следния обхват:
строителни дейности по обекти втора група - трета или по-висока
категория за всяка от обособените позиции, съгласно Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат
регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата-членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще
извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
горепосоченото изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП Образец №1, чрез попълване на Част IV. „Критерии за подбор", буква
„А"„[Годност", т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства и не
са задължени да представят удостоверението за вписване в ЦПРС, така
вписаната информация е достъпна по електронен път на
http://register.ksb.bg.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и
онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за
обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са
вписани в ЦПРС на строителя, за изпълнение на съответната група и
категория строеж.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще
изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални
документи, доказващи изпълнението на горното изискване, а именно:
валидно копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален
регистър на строителя.
Изпълнителят, подизпълнителите и онези съдружници в обединението, за
които се изисква вписване в ЦПРС, се задължават през целия период на
изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от
Възложителя към Изпълнителя да поддържат валидно/и вписването си в
ЦПРС. Определеният за изпълнител, е длъжен в срок не по- късно от
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датата на сключване на договора да представи копие от удостоверение от
ЦПРС, с валиден талон към него.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава валидна застраховка "Професионална
отговорност" на лицето/лицата, което/които ще осъществяват/
строителство за 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 за целия
срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни
суми за строителство за съответната категория строеж, съгласно
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОПОбразец №1, чрез попълване на Част IV. „Критерии за подбор", буква „Б",
„Икономическо и финансово състояние", т. 5) от ЕЕДОП.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще
изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални
документи, доказващи изпълнението на горното изискване, съгласно чл.62,
ал.1, т.2 от ЗОП, а именно: застрахователна полица и/или други
документи, доказващи наличието на застраховка "Професионална
отговорност".
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от
участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67,
ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само
съответния раздел в ЕЕДОП.
Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да подновява валидността на
представените застраховки за целия период на изпълнение на договора,
приложимо за всички обособени позиции.
Важно! Следва да се има предвид, че застраховката по чл. 171 от ЗУТ е
специализирана - тя касае само „строителя" /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/.
Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да извършва
строителство, то тогава по силата на текста на законовата норма той не
може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза,
която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и
приложение.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Участникът следва да притежава валидна застраховка "Професионална
отговорност" на лицето/лицата, което/които ще осъществява/т
строителство за 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 за целия
срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни
суми за строителство за съответната категория строеж, съгласно
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката
"Професионална отговорност", следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от
ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител на строежи,
като за всяка обособена позиция е в размер на минимум 200 000 лв.,
съгласно чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството.
Ако участник подава оферта за двете обособени позиции, същият е
достатъчно да притежава застраховка "Професионална отговорност" в
размер на минимум 200 000 лв.
За участник, установен/регистриран извън РБългария, застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл.171,
ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата,
където е установен/регистриран участникът.
Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум
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горепосоченото застрахователно покритие.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
застраховка "Професионална отговорност" се доказва от всеки участник в
обединението, който ще извършва строителство, съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както
и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението
на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от
датата на сключване на договора да представят копие на застраховка по
чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност в проектирането и
строителството". За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител,
както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при
изпълнение на договора за обществена поръчка, установен /регистриран
извън РБ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде
еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно
законодателството на държавата, където е установен/регистриран.
В настоящата процедура възложителят поставя изискване за предвиждане на
солидарна отговорност за изпълнение на поръчката между участника и
третото лице, в случаите, когато участникът използва капацитета на
трето лице за доказване съответствието с изискването за финансово и
икономическо състояние.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците трябва да имат опит, който се изразява в изпълнение на
дейности с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата
поръчка, изпълнен през последните 5 /пет/ години, считано от датата на
подаване на офертата.Под дейности с предмет, еднакви или сходни с
предмета на поръчката навсякъде в обявлението и в документацията за
участие в процедурата следва да се разбира: ново строителство и/или
реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на пътища от
републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа, и/или
улици/тротоари, паважи-за всяка обособена позиция.Участниците
декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП - Образец №1,
чрез попълване на т.1а) от раздел „В”: „Технически и професионални
способности“, Част IV. „Критерии за подбор”, от ЕЕДОП.На етап сключване
на договор участникът, избран за изпълнител по съответната обособена
позиция следва да представи доказателства за извършеното строителство –
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.Документите за доказване на поставеното изискване се
представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в
случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците
попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.Чуждестранните участници
представят еквивалентни на посочените документи съобразно
законодателството си.При участие на обединение, което не е юридическо
лице, „Списъкът” се попълва само от онези членове в обединението, чрез
които обединението доказва изпълнение дейности по строителство.При
участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.2.Участникът следва да с разполага с правоспособен персонал
от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение
на поръчката включени или не в структурата му.Участниците декларират
съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП - Образец №1, чрез
попълване на Част IV: "Критерии за подбор", буква "В": "ТЕХНИЧЕСКИ И
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ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ" т.2) от ЕЕДОП като посочат техническите
лица, които ще бъдат използвани (и позицията им).На етап сключване на
договор участникът, избран за изпълнител по съответната обособена
позиция следва да представи доказателства за техническата и
професионалната способност, изискана в т.2.3.2.- списък на технически
лица и/илиорганизации,включени или не в структурата на
участника,включително тези,коитоотговарят за контрола на качеството, и
лицата,които ще изпълняват строителството,включително професионалната
им квалификация,опит, притежавани удостоверения/сертификати.Важно!
Съгласно чл.67, ал.2 от ЗОП участникът е длъжен да представи в офертата
си отделен ЕЕДОП за третите лица единственно ако е посочил, че ще
използва техния капаците за доказване на съответствието с критериите за
подбор.В съответствие с чл.65, ал.1 от ЗОП, Възложителя указва, че
участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с техническите и професионални способности.Техническите лица,
които участникът възнамерява да ползва чрез сключване на граждански
договори се разглеждат като част от човешкия ресурс на участника (а не
ресурс на трети лица), за който именно той, а не те и/или други трети
лица, следва да докаже, че са съобразени всички изисквания, поставени
от Възложителя.При ангажиране на лица с необходимата квалификация от
страна на участниците чрез сключване на граждански договор тези лица не
се явяват трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП и следователно за тях
не следва да се подават отделни ЕЕДОП.При участие на подизпълнители,
същите следва да отговарят на горепосоченото изскване съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват.Продължава в Раздел VI.3)т.1.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участниците трябва да имат опит, който се изразява в
изпълнение на дейности с предмет, еднакви или сходни с предмета на
поръчката на минимум един обект, изпълнен през последните 5 /пет/
години, считано от датата на подаване на офертата.
Под дейности с предмет, еднакви или сходни с предмета на поръчката
навсякъде в обявлението и в документацията за участие в процедурата
следва да се разбира: ново строителство и/или реконструкция, и/или
основен ремонт, и/или рехабилитация на пътища от републиканската пътна
мрежа и/или общинската пътна мрежа, и/или улици/тротоари, паважи-за
всяка обособена позиция.
Независимо дали участникът участва по една или повече обособени
позиции, същият следва да докаже, че е изпълнил строителство, идентично
или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 /един/ обект, като не е
необходимо да се доказва опит за изпълнение на различни обекти ако
участника подава оферти за повече от една позиция. Обемът не е от
значение. Възложителя приема за достатъчна всяка сходна дейност,
независимо от обема й.
2. Участникът следва да разполага с правоспособен персонал от
квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на
поръчката включени или не в структурата му:
2.1. Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на строителномонтажните работи:
2.1.1. Технически ръководител на обекта, който има квалификация
«строителен инженер», или «строителен техник», съгласно чл.163а от ЗУТ
или еквивалентна и опит като технически ръководител на дейности по
минимум 1 обект, еднакви или сходни с предмета на съответната обособена
позиция.
2.1.2. Отговорник за контрола на качеството – да притежава
удостоверение/сертификат за контрол на качеството на изпълнение на
строителството или еквивалентен документ за чуждестранни лица;
2.1.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - лице,
притежаващо актуално удостоверение 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
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служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в строителството или еквивалентен документ за
чуждестранни лица;
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Конкретните срокове за изпълнение на работите по всяка отделна ОП ще
бъдат определени в д-ра за нейното изпълнение,като ще се базират на
предлож.,направено от уч-ка определен за изпълнител в неговата
оферта.При формирането на времето за изпълнение на
поръчката,участниците трябва да имат предвид следното: мин. срок за
извършване на ремонтните работи за всички обособени позиции е
460календарни дни,но не повече от 580календарни дни считано от датата
на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строеж (обр.2) до датата на
подписване на Констативен акт, обр.15 (без забележки).Срокът трябва да
съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния
график.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога

УНП: 2968eea5-55e8-440d-8815-9bc34bdc14d9
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Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08.01.2018 дд/мм/гггг
Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.01.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: гр.Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, сградата на Общинска администрация,
заседателна зала, ет.3.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание,на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители,както и представители на средствата за масово
осведомяване.На основание чл.104,ал.2 от ЗОП оценката на технич. и
ценовите предложения на уч-ците се извършва преди провеждане на
предварителен подбор по реда на чл.61 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

т.1. Документите за доказване на поставеното изискване се представя от
участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67,
ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само
съответния раздел в ЕЕДОП.
УНП: 2968eea5-55e8-440d-8815-9bc34bdc14d9
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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.Чуждестранните
участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно
законодателството си.т.2.Основания за отстраняване.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка:-участник за когото са налице основанията по чл.54,
ал.1, т.1-7 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;участник, който не отговаря на поставените критерии
Предвидените строително-монтажни и ремонтни работи ще се извършват на
територията на Община Генерал Тошево.
т.3. Гаранция за изпълнение - Участникът, определен за изпълнител преди
сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 %
(пет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС, за всяка
обособена позиция. Участникът сам избира формата на гаранцията за
изпълнение:1.1. Парична сума – внесена по сметка на Община Генерал
Тошево: „Токуда Банк” АД офис Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN:
BG04 CREX 9260 3314 7087 01, като в нареждането за плащане задължително
следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение по договор за
обществена поръчка с предмет: "..............." за обособена позиция
"..........". * Документът, удостоверяващ платената гаранция за
изпълнение в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от
съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по
електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния
документ с подпис и печат.1.2. Банкова гаранция – трябва да е
безусловна, неотменима, в полза на Община Генерал Тошево. Изпълнителят
следва да представи гаранция за изпълнение за всяка обособена позиция
от поръчката. 1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията за изпълнение
трябва да е със срок на валидност 2 (два) месеца, след датата на
получаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на
изпълнителя. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на
обществена поръчка.
т.4.РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
Гаранцията за обезпечаване на авансово представените средства е в
размер на 40% (четиридесет процента) от стойността на договора с ДДС.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да изплаща авансово плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди
последният да представи оригинална фактура и безусловна и неотменима
банкова гаранция, съответстваща по стойност на целия размер на аванса,
или парична сума, вносима по банкова сметка на Възложителя (за целия
размер на аванса), или застрахователна полица на застрахователя, която
обезпечава целия размер на авансовото плащане.
Гаранцията за аванса се освобождава до три дни след връщане или
усвояване на аванса.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства
са престояли при него законосъобразно.
т.5. На основание чл.104, ал.2 от ЗОП оценката на техническите и
ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на
предварителен подбор от специално назначена от Възложителя комисия по
реда на чл.61 от ППЗОП.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
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бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма,
чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/12/2017 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Община Генерал Тошево

000852633

Пощенски адрес:

ул. Васил Априлов №5
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Генерал Тошево

BG332

9500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

инж.Ради Михайлов, началник отдел
+359 57312020
Териториално устройство, инвест. дейност и
екология, Е.Маркова -Гл. спец.стр.техник
отдел „ТУСИДЕ”
Електронна поща:

Факс:

mail@toshevo.org

+359 57312505

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.toshevo.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://toshevo.org/g/?page_id=1407
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://toshevo.org/g/?p=15594
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Община Генерал Тошево

000852633

Пощенски адрес:

гр.Генерал Тошево, Общинска администрация, Център за услуги и
информация, ет.1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Генерал Тошево

BG332

9500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Красимира Станева, гл.специалист
информационно обслужване,Миглена
Йорданова, гл.специалист информационно
обслужване

+359 57312487
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Електронна поща:

Факс:

mail@toshevo.org

+359 57312505

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.toshevo.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://toshevo.org/g/?page_id=1407
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Рехабилитация на пътища по проект Повишаване достъпа до TEN-T в
гранична зона Негру Вода-Ген.Тошево(Increasing accessibility to the TEN
-T in the border area Negru Voda-Gen. Toshevo)
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45000000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Работите по тази поръчка са разделени в две обособени позиции и
включват:Обособена позиция 1-„Рехабилитация на път DOB-3032 "( ІІ-29
"Добрич - Ген.Тошево ) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и
рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход
село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553
км.”;Обособена позиция 2-„Рехабилитация на път DOB-1047 ( ІІІ-296
"Ген.Тошево - Каварна ), Василево – Балканци от км 0+000 до км
3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по
улица
"Втора" и "Четвърта" на село Василево с L = 3,93278 км.”.Подробно
описание на видовете и обема на строителните работи се съдържа в
Техническата спецификация и приложенията към нея- неразделна част от
настоящата процедура.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
4735194.85
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
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всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Рехабил.на път DOB-3032( ІІ-29 "Добрич - Ген.Тошево)-Дъбовик"от км
0+000 до км 4+500 и рехабил.на ул.настилка и тротоари по ул.Десета,вход
с.Равнец от км 450,центъра на с.Дъбовик с L = 4,553 км.
Обособена позиция №: 1
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233120
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

община Генерал Тошево
код NUTS:¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване и възстановяване на транспортно –
експлоатационните качества на пътния участък, в това число:Почистване
на строителната площадка – отстраняване на растителност около 11 098
м2 ,разрушаване на настилки – фрезоване около 8 931м2, разрушаване на
тротоари около 3 791м2, разваляне на бордюри около 2595м2;Земни работи
– изкопи на неподходящи материали около 1 764м3, почистване и
профилиране съществуващи окопи около 21 м3,насипи около 1
248м3;Подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова
настилка - усилване и ремонт на съществуващата трошенокаменна настилка
около 204 м3, направа на студено рециклиран пласт около - 2650м2,
асфалтови работи – долен пласт / биндер /около 5 354 т., плътен
асфалтобетон тип”А” около 33408 м2, първи битумен разлив за връзка
около 9 175м2, втори битумен разлив около 49 612м2, бетонови бордюри
18/35/50 около 2 998 м;Отводнителни съоръжения – сглобяем плочен
водосток Lдо 5м - 17м2 вкл. основа , направа , доставка, монтаж и
замонолитване на стоманобетоновите елементи, бетони, кофражи,
арматурни работи;Предпазни огради около 168м, пътната маркировка
около 1 014м2 , допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и
табели около 97бр.;Нови тротоари от бетонови плочи 40/40/4 върху
пясъчна основа h 8см. около 5 933 м2 и бетонови бордюри 8/16/50 около 3
315м.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2759385.73
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
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Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 580
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

„Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал
Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru
Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год.
II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Рехабил. на път DOB-1047(ІІІ-296 "Ген.Тошево-Каварна),Василево –
Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабил. на ул. настилка и тротоари
по ул. Втора и Четвърта на с.Василево с L = 3,93278 км
Обособена позиция №: 2
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233120
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

община Генерал Тошево
код NUTS:¹ BG332
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване и възстановяване на транспортно –
експлоатационните качества на пътния участък, в това число:Почистване
на строителната площадка – отстраняване на растителност около10 659
м2 ,разрушаване на настилки – фрезоване около 7 641м2, разрушаване на
тротоари около1 980м2 , разваляне на бордюри около 3 986м2;Земни
работи – изкопи на неподходящи материали около 1 229м3, почистване и
профилиране съществуващи окопи около 3 162 м3,насипи около 2
362м3;Подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова
настилка - усилване и ремонт на съществуващата трошенокаменна настилка
около 513 м3, направа на студено рециклиран пласт около -19 012м2,
асфалтови работи – долен пласт / биндер /около 3 468 т., плътен
асфалтобетон тип”А” около 30 719 м2 ,първи битумен разлив за връзка
около 3 662м2, втори битумен разлив около 38 083м2, бетонови бордюри
18/35/50 около 2 515м;Отводнителни съоръжения – отводнителни улеи с
готови елементи около 18м,тръбни водостоци около 50м . вкл. бетонови,
кофражни и арматурни работи;Предпазни огради около 268м, пътната
маркировка около 985м2 , допълване на вертикалната сигнализация с пътни
знаци и табели около 46бр.;Нови тротоари от бетонови плочи 40/40/4
върху пясъчна основа h 8см.около 2 606 м2 и бетонови бордюри 8/16/50
около 2598 м.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1975809.12
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 580
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да

Не
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Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

„Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Генерал
Тошево”(„Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru
Voda-General Toshevo,)15.1.1.019, Договор №27989/09.03.2017 год.
II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на
строителя(ЦПРС), за изпълнение на строежи със следния обхват:
строителни дейности по обекти втора група - трета или по-висока
категория за всяка от обособените позиции, съгласно Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат
регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на
държавата-членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще
извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
горепосоченото изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП Образец №1, чрез попълване на Част IV. „Критерии за подбор", буква
„А"„[Годност", т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства и не
са задължени да представят удостоверението за вписване в ЦПРС, така
вписаната информация е достъпна по електронен път на
http://register.ksb.bg.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и
онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за
обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са
вписани в ЦПРС на строителя, за изпълнение на съответната група и
категория строеж.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще
изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални
документи, доказващи изпълнението на горното изискване, а именно:
валидно копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален
регистър на строителя.
Изпълнителят, подизпълнителите и онези съдружници в обединението, за
които се изисква вписване в ЦПРС, се задължават през целия период на
изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от
Възложителя към Изпълнителя да поддържат валидно/и вписването си в
ЦПРС. Определеният за изпълнител, е длъжен в срок не по- късно от
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датата на сключване на договора да представи копие от удостоверение от
ЦПРС, с валиден талон към него.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава валидна застраховка "Професионална
отговорност" на лицето/лицата, което/които ще осъществяват/
строителство за 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 за целия
срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни
суми за строителство за съответната категория строеж, съгласно
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОПОбразец №1, чрез попълване на Част IV. „Критерии за подбор", буква „Б",
„Икономическо и финансово състояние", т. 5) от ЕЕДОП.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще
изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални
документи, доказващи изпълнението на горното изискване, съгласно чл.62,
ал.1, т.2 от ЗОП, а именно: застрахователна полица и/или други
документи, доказващи наличието на застраховка "Професионална
отговорност".
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от
участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67,
ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само
съответния раздел в ЕЕДОП.
Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да подновява валидността на
представените застраховки за целия период на изпълнение на договора,
приложимо за всички обособени позиции.
Важно! Следва да се има предвид, че застраховката по чл. 171 от ЗУТ е
специализирана - тя касае само „строителя" /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/.
Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да извършва
строителство, то тогава по силата на текста на законовата норма той не
може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза,
която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и
приложение.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Участникът следва да притежава валидна застраховка "Професионална
отговорност" на лицето/лицата, което/които ще осъществява/т
строителство за 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 за целия
срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни
суми за строителство за съответната категория строеж, съгласно
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката
"Професионална отговорност", следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от
ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител на строежи,
като за всяка обособена позиция е в размер на минимум 200 000 лв.,
съгласно чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството.
Ако участник подава оферта за двете обособени позиции, същият е
достатъчно да притежава застраховка "Професионална отговорност" в
размер на минимум 200 000 лв.
За участник, установен/регистриран извън РБългария, застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл.171,
ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата,
където е установен/регистриран участникът.
Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум
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горепосоченото застрахователно покритие.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
застраховка "Професионална отговорност" се доказва от всеки участник в
обединението, който ще извършва строителство, съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както
и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението
на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от
датата на сключване на договора да представят копие на застраховка по
чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност в проектирането и
строителството". За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител,
както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при
изпълнение на договора за обществена поръчка, установен /регистриран
извън РБ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде
еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно
законодателството на държавата, където е установен/регистриран.
В настоящата процедура възложителят поставя изискване за предвиждане на
солидарна отговорност за изпълнение на поръчката между участника и
третото лице, в случаите, когато участникът използва капацитета на
трето лице за доказване съответствието с изискването за финансово и
икономическо състояние.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците трябва да имат опит, който се изразява в изпълнение на
дейности с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата
поръчка, изпълнен през последните 5 /пет/ години, считано от датата на
подаване на офертата.Под дейности с предмет, еднакви или сходни с
предмета на поръчката навсякъде в обявлението и в документацията за
участие в процедурата следва да се разбира: ново строителство и/или
реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на пътища от
републиканската пътна мрежа и/или общинската пътна мрежа, и/или
улици/тротоари, паважи-за всяка обособена позиция.Участниците
декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП - Образец №1,
чрез попълване на т.1а) от раздел „В”: „Технически и професионални
способности“, Част IV. „Критерии за подбор”, от ЕЕДОП.На етап сключване
на договор участникът, избран за изпълнител по съответната обособена
позиция следва да представи доказателства за извършеното строителство –
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.Документите за доказване на поставеното изискване се
представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в
случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците
попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.Чуждестранните участници
представят еквивалентни на посочените документи съобразно
законодателството си.При участие на обединение, което не е юридическо
лице, „Списъкът” се попълва само от онези членове в обединението, чрез
които обединението доказва изпълнение дейности по строителство.При
участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.2.Участникът следва да с разполага с правоспособен персонал
от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение
на поръчката включени или не в структурата му.Участниците декларират
съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП - Образец №1, чрез
попълване на Част IV: "Критерии за подбор", буква "В": "ТЕХНИЧЕСКИ И
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ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ" т.2) от ЕЕДОП като посочат техническите
лица, които ще бъдат използвани (и позицията им).На етап сключване на
договор участникът, избран за изпълнител по съответната обособена
позиция следва да представи доказателства за техническата и
професионалната способност, изискана в т.2.3.2.- списък на технически
лица и/илиорганизации,включени или не в структурата на
участника,включително тези,коитоотговарят за контрола на качеството, и
лицата,които ще изпълняват строителството,включително професионалната
им квалификация,опит, притежавани удостоверения/сертификати.Важно!
Съгласно чл.67, ал.2 от ЗОП участникът е длъжен да представи в офертата
си отделен ЕЕДОП за третите лица единственно ако е посочил, че ще
използва техния капаците за доказване на съответствието с критериите за
подбор.В съответствие с чл.65, ал.1 от ЗОП, Възложителя указва, че
участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с техническите и професионални способности.Техническите лица,
които участникът възнамерява да ползва чрез сключване на граждански
договори се разглеждат като част от човешкия ресурс на участника (а не
ресурс на трети лица), за който именно той, а не те и/или други трети
лица, следва да докаже, че са съобразени всички изисквания, поставени
от Възложителя.При ангажиране на лица с необходимата квалификация от
страна на участниците чрез сключване на граждански договор тези лица не
се явяват трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП и следователно за тях
не следва да се подават отделни ЕЕДОП.При участие на подизпълнители,
същите следва да отговарят на горепосоченото изскване съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват.Продължава в Раздел VI.3)т.1.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участниците трябва да имат опит, който се изразява в
изпълнение на дейности с предмет, еднакви или сходни с предмета на
поръчката на минимум един обект, изпълнен през последните 5 /пет/
години, считано от датата на подаване на офертата.
Под дейности с предмет, еднакви или сходни с предмета на поръчката
навсякъде в обявлението и в документацията за участие в процедурата
следва да се разбира: ново строителство и/или реконструкция, и/или
основен ремонт, и/или рехабилитация на пътища от републиканската пътна
мрежа и/или общинската пътна мрежа, и/или улици/тротоари, паважи-за
всяка обособена позиция.
Независимо дали участникът участва по една или повече обособени
позиции, същият следва да докаже, че е изпълнил строителство, идентично
или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 /един/ обект, като не е
необходимо да се доказва опит за изпълнение на различни обекти ако
участника подава оферти за повече от една позиция. Обемът не е от
значение. Възложителя приема за достатъчна всяка сходна дейност,
независимо от обема й.
2. Участникът следва да разполага с правоспособен персонал от
квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на
поръчката включени или не в структурата му:
2.1. Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на строителномонтажните работи:
2.1.1. Технически ръководител на обекта, който има квалификация
«строителен инженер», или «строителен техник», съгласно чл.163а от ЗУТ
или еквивалентна и опит като технически ръководител на дейности по
минимум 1 обект, еднакви или сходни с предмета на съответната обособена
позиция.
2.1.2. Отговорник за контрола на качеството – да притежава
удостоверение/сертификат за контрол на качеството на изпълнение на
строителството или еквивалентен документ за чуждестранни лица;
2.1.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - лице,
притежаващо актуално удостоверение 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
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служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в строителството или еквивалентен документ за
чуждестранни лица;
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Конкретните срокове за изпълнение на работите по всяка отделна ОП ще
бъдат определени в д-ра за нейното изпълнение,като ще се базират на
предлож.,направено от уч-ка определен за изпълнител в неговата
оферта.При формирането на времето за изпълнение на
поръчката,участниците трябва да имат предвид следното: мин. срок за
извършване на ремонтните работи за всички обособени позиции е
460календарни дни,но не повече от 580календарни дни считано от датата
на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строеж (обр.2) до датата на
подписване на Констативен акт, обр.15 (без забележки).Срокът трябва да
съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния
график.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
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Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08.01.2018 дд/мм/гггг
Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.01.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: гр.Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, сградата на Общинска администрация,
заседателна зала, ет.3.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание,на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители,както и представители на средствата за масово
осведомяване.На основание чл.104,ал.2 от ЗОП оценката на технич. и
ценовите предложения на уч-ците се извършва преди провеждане на
предварителен подбор по реда на чл.61 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

т.1. Документите за доказване на поставеното изискване се представя от
участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67,
ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само
съответния раздел в ЕЕДОП.
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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.Чуждестранните
участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно
законодателството си.т.2.Основания за отстраняване.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка:-участник за когото са налице основанията по чл.54,
ал.1, т.1-7 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;участник, който не отговаря на поставените критерии
Предвидените строително-монтажни и ремонтни работи ще се извършват на
територията на Община Генерал Тошево.
т.3. Гаранция за изпълнение - Участникът, определен за изпълнител преди
сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 %
(пет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС, за всяка
обособена позиция. Участникът сам избира формата на гаранцията за
изпълнение:1.1. Парична сума – внесена по сметка на Община Генерал
Тошево: „Токуда Банк” АД офис Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN:
BG04 CREX 9260 3314 7087 01, като в нареждането за плащане задължително
следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение по договор за
обществена поръчка с предмет: "..............." за обособена позиция
"..........". * Документът, удостоверяващ платената гаранция за
изпълнение в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от
съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по
електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния
документ с подпис и печат.1.2. Банкова гаранция – трябва да е
безусловна, неотменима, в полза на Община Генерал Тошево. Изпълнителят
следва да представи гаранция за изпълнение за всяка обособена позиция
от поръчката. 1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията за изпълнение
трябва да е със срок на валидност 2 (два) месеца, след датата на
получаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на
изпълнителя. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на
обществена поръчка.
т.4.РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
Гаранцията за обезпечаване на авансово представените средства е в
размер на 40% (четиридесет процента) от стойността на договора с ДДС.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да изплаща авансово плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди
последният да представи оригинална фактура и безусловна и неотменима
банкова гаранция, съответстваща по стойност на целия размер на аванса,
или парична сума, вносима по банкова сметка на Възложителя (за целия
размер на аванса), или застрахователна полица на застрахователя, която
обезпечава целия размер на авансовото плащане.
Гаранцията за аванса се освобождава до три дни след връщане или
усвояване на аванса.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства
са престояли при него законосъобразно.
т.5. На основание чл.104, ал.2 от ЗОП оценката на техническите и
ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на
предварителен подбор от специално назначена от Възложителя комисия по
реда на чл.61 от ППЗОП.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

УНП: 2968eea5-55e8-440d-8815-9bc34bdc14d9
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бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма,
чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/12/2017 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва

УНП: 2968eea5-55e8-440d-8815-9bc34bdc14d9
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