ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОДОБРЯВАМ: ………………………
Валентин Димитров
Кмет на Община
Генерал Тошево

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от
Закона за обществените поръчки с предмет :
„Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево
по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Люляково:
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Обособена позиция № 2 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Кардам
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Обособена позиция № 3 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Спасово
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Обособена позиция № 4 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на
с.Люляково
Обособена позиция № 5 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на
с.Кардам
Обособена позиция № 6 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на
с.Спасово

гр. Генерал Тошево, 2016 г.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:
I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ПО ОБРАЗЕЦ НА АОП
II. ИЗИСКВАНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ.

КЪМ

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА

УСЛУГАТА.

ТЕХНИЧЕСКА

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
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I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА. ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Изготвянето на техническите проекти за всички обособени позиции се извършва при
условията и изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация за всяка
обособена позиция поотделно.
Предметът на обществената поръчка включва : „Изготвяне на технически проекти за
нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Люляково:
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Обособена позиция № 2 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Кардам
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Обособена позиция № 3 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Спасово
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Обособена позиция № 4 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Люляково
Обособена позиция № 5 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Кардам
Обособена позиция № 6 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Спасово
Обособена позиция № 1 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Люляково:
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др. :
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
относно :Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Люляково:
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Място за изпълнение – с. Люляково, Община Генерал Тошево
Срок за изпълнение – до 35 календарни дни, считано от датата на сключване на
договор.
Възлага се изготвяне на технически проект за Реконструкция на част от уличната
мрежа на с.Люляково: асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Реконструкцията на уличната мрежа на с.Люляково предвижда рехабилитация на част от
уличната мрежа с износени и компрометирани настилки, в крайно лошо експлотационно
състояние, затрудняващи придвижването на превозни средства и хора.
Избрани са улици от уличната мрежа на населеното място, които провеждат по големи потоци
хора и превозни средства и осигуряващи по лесен достъп до централната част, където са
разположени административни, културни, учебни, здравни и др.обществени сгради.
За изготвяне на технически проекти се предлагат улици както следва:
1.Ул.”Втора” - ОК – 5 – ОК 7 – ОК 45
450м.
2.Ул.”Девета” - ОК 45 – ОК 62 – ОК 77
445м.
3. Ул.”Единадесета” –ОК 24 – ОК 23 – ОК 30 – ОК 32
915м.
4.Ул.”Тринадесета” –ОК 13 – ОК 15
320м.
5.Ул.”Четиринадесета” –. ОК 8 – ОК 9
140м.
6.Ул.”Четвърта” - ОК 8 – ОК 23 – ОК 47
465м.
7.Ул.”Седма” - ОК 47 – ОК 79
420м.
8.Ул.”Пета” –ОК 9 – ОК36 – ОК55
540м.
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9.Ул.”Шеста” –ОК 55 – ОК65 – ОК - 80
10.Ул.”Трета” –. ОК 7 – ОК 18 – ОК 46
11.Ул.”Осма” –. ОК 7 – ОК 18 – ОК 46 – ОК 78

345м.
450м.
430м.
Общо: 4920 м.

Съществуващо положение:
Уличната мрежа на с.Люлякаво е изграждана етапно в съответствие със застройката на
населеното място, като са спазени действащите ситуационни и нивелетни изискванията за
улици V и VІ клас.
Проектна скорост - 50км.
Настилка-асфалтобетон с ширина -6,00м.
Съществуваща конструкция: трошен камък-35см., биндер - 4см.
Тротоари с ширина – 2 х 3,50м.
Асфалтовата настилка е износена, деформирана, с наличие на множество единични и мрежови
пукнатини, както и множество дупки и ями, които създават препятствия за пътните превозни
средства. Напречния наклон на настилка е нарушен и не позволява оттичане на повърхностните
води.
Тротоарите по улицата в по - голямата част са без трайна настилка, а участъците, където има
изградена е силно компрометирана.
Пътната сигнализация е непълна, а маркировка липсва.
Натоварване на движението – средно.
Геометричните елементи на улицата отговарят на изискванията за улици V и VІ клас и същите
могат да изпълняват предназначението си без ситуационни промени., но поради равнинния
терен е необходимо проверка и прецизиране на нивелетното решение.
Обхват и съдържание на работния проект:
Улична настилка
1.Ситуация: да се трасират пикетни точки през 10м. в оста на уличното платно
2.Надлъжен профил
3.Типов напречен профил:
да се обследва съществуващата настилка и се оразмери за движение”леко” и натоварване
10т./ос
да се подменят съществуващите бордюри с бетонови 50/25/15
4.Напречни профили.
5.Изваждане на слаби места и предвиждане на локални ремонти
6.Частично профилиране при необходимост изравняване с асфалтова смес или фрезоване на
високите места.
7.Запълване на единични пукнатини
8.Плътен асфалтобетон- износващ пласт – АС 16 - 4 с по цялата дължина и ширина на обекта
с дебелина 4см.
9.Неплътен асфалтобетон, изравнителен пласт биндер – АС - 3,5 см
10.Възстановяване нормалното функциониране на отводнителните съоръжения.
11.План за отводняване.
12.Сигнализация и маркировка.
13Временна организация на движението
14.Количествено стойностна сметка по видове пътно-ремонтни работи на магнитен носител.
15.Подробни ведомости по видове работи с количества.
16.План за Безопасност и Здраве
17.Други решения по преценка на проектанта.
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Технология на асфалтовото покритие–съгласно стандартните изисквания за носимоспособност
на уличната настилка.
Тротоарна настилка
Съществуващо положение:
Съществуващите тротоарни настилки са силно компрометирани:
- базалтови плочи, са начупени, разместени.
- циментовите фуги липсват и водата прониква под плочите.
- пясъчната възглавница е смесена със земната основа.
- цветните лехи са без ограничител (бордюр) и земната основа при мокро време се разнася
по платното за движение на пешеходци.
Проектно решение:
- съществуващите цветни лехи да се запазят
- земното легло да се подравни и уплътни
- върху пясъчна възглавница с дебелина 10 – 15см. да се положат бетонови плочи с
дебелина 5см
- цветните лехи да се ограничат с градински бордюри.
*Забележка: Тротоари да се предвидят едностранно и двустранно по:
1.Ул.”Втора” - ОК – 5 – ОК 7 – ОК 45 –
от запад
450м.
2.Ул.”Девета” - ОК 45 – ОК 62 – ОК 77
от запад
445м.
3. Ул.”Единадесета” –ОК 24 – ОК 23 – ОК 30 – ОК 32 от север
915м.
4.Ул.”Тринадесета” –ОК 13 – ОК 15
от юг
320м.
5.Ул.”Четиринадесета” –. ОК 8 – ОК 9
от юг
140м.
6.Ул.”Четвърта” - ОК 8 – ОК 23 – ОК 47
от изток
465м.
7.Ул.”Седма” - ОК 47 – ОК 79
от запад
420м.
8.Ул.”Пета” –ОК 9 – ОК36 – ОК55
от запад
540м.
9.Ул.”Шеста” –ОК 55 – ОК65
едностранно от запад
130м
ОК65 – ОК - 80
двустранно 2х 215м. 430м.
10.Ул.”Трета” –. ОК 7 – ОК 18 – ОК 46
едностранно от изток
450м.
11.Ул.”Осма” –. ОК 7 – ОК 18 – ОК 46 – ОК 78
от запад
430м.
Общо: 5135м
Проектното решение да се комплектова, съгласно изискванията на Наредба 4 за обхват и
съдържание на инвестиционните проекти във фаза технически проект както следва:
1.Част пътна
- Обяснителна записка, КС, КСС, ведомости, таблици.
- Чертежи
- Изчисления на трасето в план и координати на трасето
2. План за безопасност и здраве
3. Организация на движението
4. Част геодезия
5. Част ПУСО
При изготвянето на работния проект да се спазят изскванията на:
• Наредба №2 Наредба за планиране и проектиране на комуникационнотранспортни системи в урбанизирани територии
• Наредба 00/1 за Проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища.
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Наредба 2 от17.01.2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
Наредба 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Указания за проектиране на автомобилни пътища – раздел IV част 1 –
„Сигнализация и маркировка”.
Изработеният технически проект да представи :
- на хартиен носител - 5 екземпляра и
- на магнитен носител, формат PDF – 1 екзмпляр
Формат DWG - 1 екзмпляр
•
•
•

С реализацията на възлагания работен проект се цели да се подобри носимоспособността и
равността на уличната настилка, отводняването и състоянието на пътните принадлежности и
съоръжения, уличната сигнализация и маркировка, организацията и безопасността, както и
комфорта на движение в с.Люляково.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема на улици с.Люляково

Обособена позиция № 2 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Кардам
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
относно: Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Кардам:
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи др.
Място за изпълнение – с. Кардам, Община Генерал Тошево
Срок за изпълнение – до 35 календарни дни, считано от датата на сключване на
договор.
Възлага се изготвяне на технически проект за Реконструкция на част от уличната мрежа на
с.Кардам: асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Реконструкцията на уличната мрежа на с.Люляково предвижда рехабилитация на част от
уличната мрежа с износени и компрометирани настилки, в крайно лошо експлотационно
състояние, затрудняващи придвижването на превозни средства и хора.
Избрани са улици от уличната мрежа на населеното място, които провеждат по големи потоци
хора и превозни средства и осигуряващи по лесен достъп до централната част, където са
разположени административни, културни, учебни, здравни и др.обществени сгради.
За изготвяне на технически проекти се предлагат улици както следва:
1.Ул.”Бузлуджа” - ОК27 – ОК45 – ОК48
2. Ул.”Добротица” – ОК77 – ОК 70 - ОК 40 –ОК33 – ОК32
3.Ул.”Марица” – ОК 183 – ОК177 – ОК 165 ОК – 158 9 ОК 99
4.Ул.”Родопи” - ОК 165 – ОК 164
5.Ул.”Дунав” - ОК 164 – ОК 155 - ОК 101
6.Ул.”Осъм” – ОК 99 – ОК101
7. Ул.”Антимовски хан” - ОК33 – ОК42 – ОК44 – ОК58

650м.
660м
860м
230м.
390м
150м.
550 м
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8.Ул.”Боряна” - ОК61 – ОК60 – ОК59 – ОК124 – ОК125
9.”Ул. „Албена” ОК79 – ОК136 – ОК135
10.Ул.”Славянска” ОК 2А – ОК 39 - ОК68
11.Ул.”Янтра”
ОК 40 – ОК 39 - ОК69

650м.
600м.
510м.
575м.
Общо: 5825 м.

Съществуващо положение:
Уличната мрежа на с.Кардам е изграждана етапно в съответствие със застройката на
населеното място, като са спазени действащите ситуационни и нивелетни изискванията за
улици V и VІ клас.
Проектна скорост - 50км.
Настилка-асфалтобетон с ширина -6,00м.
Съществуваща конструкция: трошен камък-35см., биндер - 4см.
Тротоари с ширина – 2 х 3,50м.
Асфалтовата настилка е износена, деформирана, с наличие на множество единични и мрежови
пукнатини, както и множество дупки и ями, които създават препятствия за пътните превозни
средства. Напречния наклон на настилка е нарушен и не позволява оттичане на повърхностните
води.
Тротоарите по улицата в по - голямата част са без трайна настилка, а участъците, където има
изградена е силно компрометирана.
Пътната сигнализация е непълна , а маркировка липсва.
Натоварване на движението –средно.
Геометричните елементи на улицата отговарят на изискванията за улици V и VІ клас и същите
могат да изпълняват предназначението си без ситуационни промени, но поради равнинния
терен е необходимо проверка и прецизиране на нивелетното решение.
Обхват и съдържание на работния проект:
Улична настилка
1.Ситуация: да се трасират пикетни точки през 10м. в оста на уличното платно
2.Надлъжен профил
3.Типов напречен профил:
да се обследва съществуващата настилка и се оразмери за движение”леко” и натоварване
10т./ос
да се подменят съществуващите бордюри с бетонови 50/25/15
4.Напречни профили.
5.Изваждане на слаби места и предвиждане на локални ремонти
6.Частично профилиране при необходимост изравняване с асфалтова смес или фрезоване на
високите места.
7.Запълване на единични пукнатини
8.Плътен асфалтобетон- износващ пласт – АС 16 - 4 с по цялата дължина и ширина на обекта
с дебелина 4см.
9.Неплътен асфалтобетон, изравнителен пласт биндер – АС - 3,5 см
10.Възстановяване нормалното функциониране на отводнителните съоръжения.
11.План за отводняване.
12.Сигнализация и маркировка.
13Временна организация на движението
14.Количествено стойностна сметка по видове пътно-ремонтни работи на магнитен носител.
15.Подробни ведомости по видове работи с количества.
16.План за Безопасност и Здраве

7

17.Други решения по преценка на проектанта.
Технология на асфалтовото покритие –съгласно стандартните изисквания за носимоспособност
на уличната настилка.
Тротоарна настилка
Съществуващо положение:
Съществуващите тротоарни настилки са силно компрометирани:
- базалтови плочи, са начупени, разместени.
- циментовите фуги липсват и водата прониква под плочите.
- пясъчната възглавница е смесена със земната основа.
- цветните лехи са без ограничител (бордюр) и земната основа при мокро време се разнася
по платното за движение на пешеходци.
- ширина на трайната настилка - 1,40м.
Проектно решение:
-

съществуващите цветни лехи да се запазят
земното легло да се подравни и уплътни
върху пясъчна възглавница с дебелина 10 – 15см. да се положат бетонови плочи с
дебелина 5см.
цветните лехи да се ограничат с градински бордюри.
ширината на трайната настилка – 1,40м.

* Забележка: Тротоарите да се предвидят едностранно както следва:
1.Ул.”Бузлуджа” - ОК27 – ОК45 – ОК48
2. Ул.”Добротица” – ОК77 – ОК 70 - ОК 40 –ОК33 – ОК32
3.Ул.”Марица” – ОК 183 – ОК177 – ОК 165 ОК – 158 9 ОК 99
4.Ул.”Дунав” - ОК 164 – ОК 155 - ОК 101
5.Ул.”Осъм” – ОК 99 – ОК101
6.Ул.”Антимовски хан” - ОК33 – ОК42 – ОК44 – ОК58
7.Ул.”Боряна” - ОК61 – ОК60 – ОК59 – ОК124 – ОК125
8.Ул. „Албена” ОК79 – ОК136 – ОК135

от север
от юг
от юг
от север
от северозапад
от юг
от север
от север

650м.
660м
860м.
390м.
150м.
550 м
650м.
600м.

Общо:4510 м.
Проектното решение да се комплектова, съгласно изискванията на Наредба 4 за обхват и
съдържание на инвестиционните проекти във фаза технически проект както следва:
1.Част пътна
- Обяснителна записка, ведомости, таблици, а КС и КСС, за всяка улица.
- Чертежи
- Изчисления на трасето в план и координати на трасето
2. План за безопасност и здраве
3.Организация на движението
4.Част геодезия
5. Част ПУСО
При изготвянето на работния проект да се спазят изскванията на:
• Наредба №2 Наредба за планиране и проектиране на комуникационнотранспортни системи в урбанизирани територии
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Наредба 00/1 за Проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища.
Наредба 2 от17.01.2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
Наредба 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Указания за проектиране на автомобилни пътища – раздел IV част 1 –
„Сигнализация и маркировка”.
Изработеният технически проект да се представи :
- на хартиен носител - 5 екземпляра
- на магнитен носител, формат PDF – 1 екзмпляр
Формат DWG - 1 екзмпляр
•
•
•
•

С реализацията на възлагания работен проект се цели да се подобри носимоспособността и
равността на уличната настилка , отводняването и , състоянието на пътните принадлежности и
съоръжения, уличната сигнализация и маркировка , организацията и безопасността, както и
комфорта на движение в с.Кардам.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема на улици с.Кардам.

Обособена позиция № 3 : Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Спасово
асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
относно: Реконструкция на част от уличната мрежа на с.Спасовоасфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Място за изпълнение – с. Спасово, Община Генерал Тошево
Срок за изпълнение – до 35 календарни дни, считано от датата на сключване на
договор.
Възлага се изготвяне на технически проект за Реконструкция на част от уличната мрежа на
с.Спасово: асфалтови настилки, бордюри, тротоари, зелени площи и др.
Реконструкцията на уличната мрежа на с.Спасово предвижда рехабилитация на част от
уличната мрежа с износени и компрометирани настилки, в крайно лошо експлотационно
състояние, затрудняващи придвижването на превозни средства и хора.
Избрани са улици от уличната мрежа на населеното място, които провеждат по големи потоци
хора и превозни средства и осигуряващи по лесен достъп до централната част, където са
разположени административни, културни, учебни, здравни и др.обществени сгради.
За изготвяне на технически проекти се предлагат улици както следва:
1.ул.” Дванадесета” –ОК 1а, - ОК 6 - ОК 7 - ОК 10 - ОК12 - ОК 14 - ОК 15 1465м,
2.ул.”Десета” - ОК 14 – ОК 64А
285м.
3.ул.”Единадесета” – ОК 11 – ОК 30 – ОК63
305м.
4.ул.”Шестнадесета” - ОК 12 – ОК 30 - ОК 63
340м.
5.ул.”Седемнадесета” –. ОК10 – ОК 34 – ОК 60
320м
6.ул.”Двадесет и четвърта” –. ОК82 – ОК 83 ОК138
455м
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7.ул.”Двадесет и пета” - ОК85 – ОК84 – ОК135
8.ул.”Двадесет и девета” - ОК88 – ОК83 – ОК79
9.ул.”Тридесета” - ОК86 – ОК85 – ОК 82 – ОК 78

465м.
555м.
525м.
Общо:4705 м.

Съществуващо положение:
Уличната мрежа на с.Спасово е изграждана етапно в съответствие със застройката на
населеното място, като са спазени действащите ситуационни и нивелетни изискванията за
улици V и VІ клас.
Проектна скорост - 50км.
Настилка-асфалтобетон с ширина -6,00м.
Съществуваща конструкция: трошен камък-35см., биндер - 4см.
Тротоари с ширина – 2 х 3,50м.
Асфалтовата настилка е износена, деформирана, с наличие на множество единични и мрежови
пукнатини, както и множество дупки и ями, които създават препятствия за пътните превозни
средства. Напречния наклон на настилка е нарушен и не позволява оттичане на повърхностните
води.
Тротоарите по улицата в по - голямата част са без трайна настилка, а участъците, където има
изградена е силно компрометирана.
Пътната сигнализация е непълна , а маркировка липсва.
Натоварване на движението –средно.
Геометричните елементи на улицата отговарят на изискванията за улици V и VІ клас и същите
могат да изпълняват предназначението си без ситуационни промени., но поради равнинния
терен е необходимо проверка и прецизиране на нивелетното решение.
Обхват и съдържание на работния проект:
Улична настилка
1.Ситуация: да се трасират пикетни точки през 10м. в оста на уличното платно
2.Надлъжен профил
3.Типов напречен профил:
да се обследва съществуващата настилка и се оразмери за движение”леко” и натоварване
10т./ос
да се подменят съществуващите бордюри с бетонови 50/25/15
4.Напречни профили.
5.Изваждане на слаби места и предвиждане на локални ремонти
6.Частично профилиране при необходимост изравняване с асфалтова смес или фрезоване на
високите места.
7.Запълване на единични пукнатини
8.Плътен асфалтобетон- износващ пласт – АС 16 - 4 с по цялата дължина и ширина на обекта
с дебелина 4см.
9.Неплътен асфалтобетон, изравнителен пласт биндер – АС - 3,5 см
10.Възстановяване нормалното функциониране на отводнителните съоръжения.
11.План за отводняване.
12.Сигнализация и маркировка.
13Временна организация на движението
14.Количествено стойностна сметка по видове пътно-ремонтни работи на магнитен носител.
15.Подробни ведомости по видове работи с количества.
16.План за Безопасност и Здраве
17.Други решения по преценка на проектанта.
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Технология на асфалтовото покритие
носимоспособност на уличната настилка.

–съгласно

стандартните

изисквания

за

Тротоарна настилка
Съществуващо положение:
Съществуващите тротоарни настилки са силно компрометирани:
- базалтови плочи, са начупени, разместени.
- циментовите фуги липсват и водата прониква под плочите.
- пясъчната възглавница е смесена със земната основа.
- цветните лехи са без ограничител (бордюр) и земната основа при мокро време се разнася
по платното за движение на пешеходци
Проектно решение:
- съществуващите цветни лехи да се запазят
- земното легло да се подравни и уплътни
- върху пясъчна възглавница с дебелина 10 – 15см. да се положат бетонови плочи с
дебелина 5см
- цветните лехи да се ограничат с градински бордюри.
- Ширина на трайната настилка - 1,40м.
*Забележка: Тротоари да се предвидят по:
1. Улица „Десета” ОК 14 – ОК 64А, едностранно от изток
2. Улица „Единадесета” ОК 11 – ОК 30 – ОК63, едностранно от запад
3. Улица „Седемнадесета” ОК 33 – ОК 58, едностранно от изток
4 . Улица „Двадесет и пета” ОК 85 – ОК 84 – ОК135, едностранно от запад

285м.
305м.
320м.
465м.

Общо: 1375 м.
Проектното решение да се комплектова, съгласно изискванията на Наредба 4 за обхват и
съдържание на инвестиционните проекти във фаза технически проект както следва:
1.Част пътна
- Обяснителна записка, ведомости, таблици, КС и КСС, за всяка улица.
- Чертежи
- Изчисления на трасето в план и координати на трасето
2. План за безопасност и здраве
3.Организация на движението
4.Част геодезия
5. Част ПУСО
При изготвянето на работния проект да се спазят изскванията на:
• Наредба №2 Наредба за планиране и проектиране на комуникационнотранспортни системи в урбанизирани територии
• Наредба 00/1 за Проектиране на пътища и Норми за проектиране.
• Наредба 2 от17.01.2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
• Наредба 18 от 23.07.2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Указания за проектиране на автомобилни пътища – раздел IV част 1 –
„Сигнализация и маркировка”.
ИзработенияТ технически проект да се представи :
- на хартиен носител - 5 екземпляра
- на магнитен носител, формат PDF – 1 екзмпляр
Формат DWG - 1 екзмпляр
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С реализацията на възлагания работен проект се цели да се подобри носимоспособността и
равността на уличната настилка , отводняването и състоянието на пътните принадлежности и
съоръжения, уличната сигнализация и маркировка, организацията и безопасността, както и
комфорта на движение в с.Спасово.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема на улици с.Спасово.
Обособена позиция № 4 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Люляково
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
относно: Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на
с.Люляково
Място за изпълнение – с. Люляково, Община Генерал Тошево
Срок за изпълнение – до 35 календарни дни, считано от датата на сключване на
договор.
Възлага се изготвяне на технически проект за Рехабилитация на част от водопроводната
мрежа на с.Люляково, поради следните обстоятелства:
• Амортизирана водоразпределителна мрежа изградена изцяло от етернитови тръби
• Големи технически водни загуби на питейна вода над 80% по данни на ВиК –Добрич
• Недостатъчна надеждност на водоснабдяването поради честите аварии и ремонтни работи
по водопроводната мрежа
• Високи разходи за експлоатация и поддръжка, произтичащи от непрекъснатите ремонтни
работи
Дейностите по добиване и доставка на питейна вода на територията на Община Генерал
Тошево се извършват от дружество „ВиК-Добрич” ООД гр.Добрич, район Генерал Тошево.
Всички населени места на територията на Община Генерал Тошево са централно водоснабдени
с изградени водопроводни мрежи. Общината е със сравнително добра обезпеченост от към
водни ресурси, но тенденциите са към намаляване на водните запаси.
Село Люляково е водоснабдено от гр.Ген.Тошево, а водопрводната мрежа е изградена
основно от азбестоциментови тръби, които са с изтекъл експлоатационен срок и висока степен
на амортизация (88%). Непрекъснатостта е незадоволителна, амортизираните водопроводи са
причина и за чести аварии, водещи до неефективно използване на водните ресурси.
Този неблагоприятен факт налага необходимостта от подмяна на основната част от
водопроводната мрежа.
Избрани са клонове от водоснабдителната мрежа на населеното място, по които има най много и най - често аварии.
За изготвяне на технически проекти са водопроводи по улици, както следва:
1.Ул.”Първа” ОК 45 – ОК 46 – ОК 47
275м.
2. Ул.”Единадесета” –ОК 24 – ОК 23 – ОК 30 – ОК 32
915м.
3.Ул.”Тринадесета” –ОК 13 – ОК 15
320м.
4.Ул.”Четиринадесета” –. ОК 8 – ОК 9
140м.
5.Ул.”Трета” - ОК 8 – ОК 23 – ОК 47
465м.
6.Ул.”Четвърта” - ОК 47 – ОК 79
420м.
7.Ул.”Трета” –ОК 7 – ОК 18 – ОК 46
450м.
8.Ул.”Осма” –ОК 46 – ОК 78
430м.
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Общо: 3415 м.
Обхват и съдържание на техническия проект:
Техническо решение за водопроводната мрежа.
Проектът да съдържа хидравлично оразмеряване на водопроводите (140л/ж/ден) като
сключена мрежа с включване на съществуващите водопроводи от съседни улици.
За изграждането на новия тръбопровод да се предвидят тръби от ПЕВП със следните
технически качества:
- С приложен сертификат за провеждане на вода за питейно битови нужди
- Издръжливост на удари и ниски температури
- Гъвкавост и еластичност
- Издръжливост на корозия и агресивни химически въздействия
- Малки загуби на налягане
- Лекота при монтажа
- Здравина и водоплътност на връзките
- Възможност за заваряване
- Лесно и бързо ремонтиране
- Устойчивост срещу гризачи
- Устойчивост на абразия
- Дълготрайност на експлоатационния период мин.50 г.
Сградните водопроводни отклонения да се изпълнят с тръби ПЕВП на челни или
електродифузни заварки.
Съгласно Наредба № Із-1971 05.06.2010 по трасето на новопроектирания водопровод да се
предвиди монтирането на пожарни хидранти 70/80 подземни /при липса на техническа
възможност за надземни /.
Рехабилитацията да се проектира за безизкопно изпълнение, хоризонтално сондиране с тръби
ПЕВП ПЕ 100, като се цели максимално запазване на пътната основа с настилките и за
минимално времетраене на строителните работи.
Да се предвидят изкопи за направа на крановите възли, водовземните скоби и тротоарните
кранове.
Сградните отклонения да се предвидят за подмяна до ТСК с електрозаваряеми фитинги.
Проектното решение да се комплектова, съгласно изискванията на Наредба 4 за обхват и
съдържание на инвестиционните проекти във фаза технически проект както следва:
1.Част ВиК
- Обяснителна записка, КС, КСС.
Чертежи :
- Ситуация
- План оразмерителни данни
- План на СВО
- Монтажен план
2. Част: План за безопасност и здраве
3. Част: Временна организация на движението
4. Част: Пожарна безопасност
5.Част : Геодезия
6. Част : ПУСО
При изготвянето на техническия проект да се спазят изскванията на:
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•
•
•

Наредба
№ 4/21.05.2001 г. {изм. 04.12.2012г. }”За обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти” на ЗУТ.
Наредба № 2/ 22.03.2005г. „За проектиране ,изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи”/ДВ бр.34 от 2005 г. от 19.04.2005г./.
Наредба Із-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар, Наредба за изменение и допълнение на Наредба Із-1971 за строително
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Изработеният технически проект да се представи :
- на хартиен носител - 5 екземпляра
- на магнитен носител, формат PDF – 1 екзмпляр
Формат DWG - 1 екзмпляр

С реализацията на възлагания технически проект се цели да се подобри услугата
водоснабдяване на жителите на с. Люляково.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема на водопроводните клонове в с. Люляково.

Обособена позиция № 5 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Кардам
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
относно: Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на
с.Кардам
Място за изпълнение – с. Кардам, Община Генерал Тошево
Срок за изпълнение – до 35 календарни дни, считано от датата на сключване на
договор.
Възлага се изготвяне на технически проект за Рехабилитация на част от водопроводната
мрежа на с.Кардам, поради следните обстоятелства:
• Амортизирана водоразпределителна мрежа изградена изцяло от етернитови тръби
• Големи технически водни загуби на питейна вода над 80% по данни на ВиК –Добрич
• Недостатъчна надеждност на водоснабдяването поради честите аварии и ремонтни работи
по водопроводната мрежа
• Високи разходи за експлоатация и поддръжка, произтичащи от непрекъснатите ремонтни
работи
Дейностите по добиване и доставка на питейна вода на територията на Община Генерал
Тошево се извършват от дружество „ВиК-Добрич” ООД гр.Добрич, район Генерал Тошево.
Всички населени места на територията на Община Генерал Тошево са централно водоснабдени
с изградени водопроводни мрежи. Общината е със сравнително добра обезпеченост от към
водни ресурси, но тенденциите са към намаляване на водните запаси.
Село Кардам е водоснабдено от Помпена станция Кардам, а водопрводната мрежа е изградена
основно от азбестоциментови тръби, които са с изтекъл експлоатационен срок и висока степен
на амортизация (88%). Непрекъснатостта е незадоволителна, амортизираните водопроводи са
причина и за чести аварии, водещи до неефективно използване на водните ресурси.
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Този неблагоприятен факт налага необходимостта от подмяна на основната част от
водопроводната мрежа.
Избрани са клонове от водоснабдителната мрежа на населеното място, по които има най много и най - често аварии.
За изготвяне на технически проекти са водопроводи по улици, както следва:
1.Ул.”Червеноармейска” – ОК 101 – ОК 77 – ОК 59 – ОК 58 – ОК10 1050м
2. Ул.”Добротица” – ОК 77 – ОК70 – ОК 40 – ОК 33 ОК 32
660м
3.Ул.”Марица” – ОК 183 – ОК177 – ОК 165 ОК – 158 9 - ОК 99
860м
4.Ул.”Родопи” - ОК 165 – ОК 164
230м.
5.Ул.”Дунав” - ОК 164 – ОК 155 ОК - 101
390м
6.Ул.”Осъм” – ОК 99 – ОК101
100м.
7.Ул.”Славянска” - ОК 2А – ОК 39 - ОК68
510м.
8.Ул.”Янтра” - ОК 40 – ОК 39 - ОК69
575м.
Общо: 4375 м.
Обхват и съдържание на техническия проект :
Техническо решение за водопроводната мрежа.
Проектът да съдържа хидравлично оразмеряване на водопроводите (140л/ж/ден) като
сключена мрежа с включване на съществуващите водопроводи от съседни улици.
За изграждането на новия тръбопровод да се предвидят тръби от ПЕВП със следните
технически качества:
- С приложен сертификат за провеждане на вода за питейно битови нужди
- Издръжливост на удари и ниски температури
- Гъвкавост и еластичност
- Издръжливост на корозия и агресивни химически въздействия
- Малки загуби на налягане
- Лекота при монтажа
- Здравина и водоплътност на връзките
- Възможност за заваряване
- Лесно и бързо ремонтиране
- Устойчивост срещу гризачи
- Устойчивост на абразия
- Дълготрайност на експлоатационния период мин.50 г.
Сградните водопроводни отклонения да се изпълнят с тръби ПЕВП на челни или
електродифузни заварки.
Съгласно Наредба № Із-1971 05.06.2010 по трасето на новопроектирания водопровод да се
предвиди монтирането на пожарни хидранти 70/80 подземни /при липса на техническа
възможност за надземни /.
Рехабилитацията да се проектира за безизкопно изпълнение, хоризонтално сондиране с тръби
ПЕВП ПЕ 100, като се цели максимално запазване на пътната основа с настилките и за
минимално времетраене на строителните работи.
Да се предвидят изкопи за направа на крановите възли, водовземните скоби и тротоарните
кранове.
Сградните отклонения да се предвидят за подмяна до ТСК с електрозаваряеми фитинги.
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Проектното решение да се комплектова, съгласно изискванията на Наредба 4 за обхват и
съдържание на инвестиционните проекти във фаза технически проект както следва:
1.Част ВиК
- Обяснителна записка, КС, КСС.
Чертежи :
- Ситуация
- План оразмерителни данни
- План на СВО
- Монтажен план
2. Част: План за безопасност и здраве
3. Част: Временна организация на движението
4. Част: Пожарна безопасност
5. Част: Геодезия
6. Част : ПУСО
При изготвянето на техническия проект да се спазят изскванията на:
• Наредба №4/21.05.2001г.{изм.04.12.2012г.}”За обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти” на ЗУТ.
• Наредба № 2/ 22.03.2005г. „За проектиране ,изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи”/ДВ бр.34 от 2005 г. от 19.04.2005г./.
• Наредба Із-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар, Наредба за изменение и допълнение на Наредба Із-1971 за строително
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Изработеният технически проект да се представи :
- на хартиен носител - 5 екземпляра
- на магнитен носител, формат PDF – 1 екзмпляр
Формат DWG - 1 екзмпляр
С реализацията на възлагания технически проект се цели да се подобри услугата
водоснабдяване на жителите на с.Кардам.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема на улични водопроводи с.Кардам.
Обособена позиция № 6 : Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Спасово
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
относно: Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на
с.Спасово
Място за изпълнение – с. Спасово, Община Генерал Тошево
Срок за изпълнение – до 35 календарни дни, считано от датата на сключване на
договор.
Възлага се изготвяне на технически проект за Рехабилитация на част от
водопроводната мрежа на с.Спасово, поради следните обстоятелства:
• Амортизирана водоразпределителна мрежа изградена изцяло от етернитови тръби
• Големи технически водни загуби на питейна вода над 80% по данни на ВиК –Добрич
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Недостатъчна надеждност на водоснабдяването поради честите аварии и ремонтни работи
по водопроводната мрежа
• Високи разходи за експлоатация и поддръжка, произтичащи от непрекъснатите ремонтни
работи
Дейностите по добиване и доставка на питейна вода на територията на Община Генерал
Тошево се извършват от дружество „ВиК-Добрич” ООД гр.Добрич, район Генерал Тошево.
Всички населени места на територията на Община Генерал Тошево са централно водоснабдени
с изградени водопроводни мрежи. Общината е със сравнително добра обезпеченост от към
водни ресурси, но тенденциите са към намаляване на водните запаси.
Село Спасово е водоснабдено от Помпена станция Бежаново, а водопрводната мрежа е
изградена основно от азбестоциментови тръби, които са с изтекъл експлоатационен срок и
висока степен на амортизация (88%). Непрекъснатостта е незадоволителна, амортизираните
водопроводи са причина и за чести аварии, водещи до неефективно използване на водните
ресурси.
Този неблагоприятен факт налага необходимостта от подмяна на основната част от
водопроводната мрежа.
Избрани са клонове от водоснабдителната мрежа на населеното място, по които има най много и най - често аварии.
За изготвяне на технически проекти са водопроводи по улици, както следва:
•

-

ул.” Дванадесета” – ОК 1а, ОК 6, ОК 7, ОК 10, ОК12 , ОК 14, ОК 15 1465м.
ул.”Десета” - ОК 14 – ОК 64А
285м.
ул.”Единадесета” – ОК 11 – ОК 30 – ОК63
305м.
ул.”Шестнадесета” - ОК 12 – ОК 30 - ОК 63
340м.
ул.”Седемнадесета” –ОК10 – ОК 34 – ОК 60
320м.
ул.”Двадесет и четвърта” –ОК82 – ОК 83 ОК138
455м.
ул.”Двадесет и пета” - ОК85 – ОК84 – ОК135
465м
Общо: 3635 м.

Обхват и съдържание на техническия проект :
Техническо решение за водопроводната мрежа.
Проектът да съдържа хидравлично оразмеряване на водопроводите (140л/ж/ден) като
сключена мрежа с включване на съществуващите водопроводи от съседни улици.
За изграждането на новия тръбопровод да се предвидят тръби от ПЕВП със следните
технически качества:
- С приложен сертификат за провеждане на вода за питейно битови нужди
- Издръжливост на удари и ниски температури
- Гъвкавост и еластичност
- Издръжливост на корозия и агресивни химически въздействия
- Малки загуби на налягане
- Лекота при монтажа
- Здравина и водоплътност на връзките
- Възможност за заваряване
- Лесно и бързо ремонтиране
- Устойчивост срещу гризачи
- Устойчивост на абразия
- Дълготрайност на експлоатационния период мин.50 г.
Сградните водопроводни отклонения да се изпълнят с тръби ПЕВП на челни или
електродифузни заварки.
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Съгласно Наредба № Із-1971 05.06.2010 по трасето на новопроектирания водопровод да се
предвиди монтирането на пожарни хидранти 70/80 подземни /при липса на техническа
възможност за надземни /.
Рехабилитацията да се проектира за безизкопно изпълнение, хоризонтално сондиране с тръби
ПЕВП ПЕ 100, като се цели максимално запазване на пътната основа с настилките и за
минимално времетраене на строителните работи.
Да се предвидят изкопи за направа на крановите възли, водовземните скоби и тротоарните
кранове.
Сградните отклонения да се предвидят за подмяна до ТСК с електрозаваряеми фитинги.
Проектното решение да се комплектова, съгласно изискванията на Наредба 4 за обхват и
съдържание на инвестиционните проекти във фаза технически проект както следва:
1.Част ВиК
- Обяснителна записка, КС, КСС.
Чертежи :
- Ситуация
- План оразмерителни данни
- План на СВО
- Монтажен план
2. Част: План за безопасност и здраве
3. Част: Временна организация на движението
4. Част: Пожарна безопасност
5. Част: Геодезия
6. Част : ПУСО
При изготвянето на техническия проект да се спазят изскванията на:
• Наредба №4/21.05.2001г.{изм.04.12.2012г.}”За обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти” на ЗУТ.
• Наредба № 2/ 22.03.2005г. „За проектиране ,изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи”/ДВ бр.34 от 2005 г. от 19.04.2005г./.
• Наредба Із-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар, Наредба за изменение и допълнение на Наредба Із-1971 за строително
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Изработеният технически проект да се представи :
- на хартиен носител - 5 екземпляра
- на магнитен носител, формат PDF – 1 екзмпляр
Формат DWG - 1 екзмпляр
С реализацията на възлагания технически проект се цели да се подобри услугата
водоснабдяване на жителите на с.Спасово.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема на водопроводните клонове в с.Спасово.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОЕКТИ :
1. Да бъде разработен във фаза „Технически проект”, с работни чертежи и детайли ( чл.2,
ал.1, т. 2 и т.3 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти) ;
2. Да съдържа части: Обща обяснителна записка, Пътна (или Водоснабдяване), Проект за
временна организация на движението, План за безопасност и здраве и План за
управление на отпадъците;
3. Да бъде окомплектован в 5 екземпляра на хартиен носител, един екземпляр формат pdf
и един екземпляр формат DWG ;
4. Да съдържа подробни количествени сметки и подробни ведомости за всеки обект ;
5. Да съдържа количествено-стойностни сметки за всеки обект;
6. За всеки от проектантите по проектните части да се представи Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност, валидно за 2016 г.;
7. Чертежната част да бъде подготвена в „Ситуация” и „Надлъжен профил”, „Типов
напречен профил” и „Детайли”;
8. Всички графични материали да се изготвят във формат А 3, а текстовите - във формат А
4, количествените и количествено-стойностни сметки да се подготвят във формат Exel.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

НЕОБХОДИМИ

ДОКУМЕНТИ

И

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора/споразумение за
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в
обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП).
Договорът/ споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които:
1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности
между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния
вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението. Изискването е с
цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата
документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/;
2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора
за възлагане на обществена поръчка;
3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за
изпълнението на договора;
4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора.
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В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата
за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не е
регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена
поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за
извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за
подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от
ЗОП – изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява
съответната дейност, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП.
Когато не е приложен договор за създаването на обединение или състава на обединението се е
променил след изтичане на крайният срок за подаване на оферти – участникът ще бъде
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” и ал. 5 от ЗОП, а именно:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители
на ръководна длъжност в неговата организация;
3. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е
длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата
на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП и Декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложения образец.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ.
1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в
съответствие с изискванията, посочени в Глава осма „а“ от ЗОП – възлагане на обществени
поръчки чрез публична покана и в съответствие с изискванията на възложителя.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. За
преводите на документи на български език важат следните изисквания:
- Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на
участника (или документ за самоличност) и преводи на другите документи.
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Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български
език.
*Забележка: Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален
превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
4. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка,
следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала".
5. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани
от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно
упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено
копие, което се представя към офертата.
6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата,
посочени в Публичната покана и документацията за участие в поръчката.
7. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
8. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на
поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес, както и обособената позиция, за която се подава оферта.
9. Офертата се представя на посочения в Публичната покана адрес, не по-късно от часа и
датата, регламентирани в същата, като краен срок за получаване на офертите.
10. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като
върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в
деловодството на Община Генерал Тошево, за което на приносителя се издава документ.
11. В съответствие с чл. 57, ал. 5 от ЗОП възложителят няма да приема за участие и ще връща
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в
регистъра.
12. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, следва
да бъдат обективирани в писмен вид.
13. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя.
14. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 60
(шестдесет) календарни дни от датата на получаване на офертите, през което време
участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Офертата трябва да съдържа:
1. Представяне на участника – по образец;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец /оригинал/ - за
всяка обособена позиция поотделно;
3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец /оригинал/ - за всяка
обособена позиция поотделно;
4. Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за всеки от проектантите по
проектните части /в зависимост от позицията, за която се подава оферта/.
5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване
на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Доказателство за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за услугата.
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Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата най-малко една услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката .
Под услуги, които са "сходни" с предмета на настоящата обществена поръчка следва да се
разбира услуги, свързани с:
за ОП1, ОП2 и ОП3 - Изготвяне на технически проект за пътна инфраструктура - пътища
и/или улици и/или алеи
за ОП4, ОП5 и ОП 6 - Изготвяне на технически проект за ВиК инфраструктура водопроводна и/или канализационна мрежа или участъци от нея.
6. Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на услугата, с посочване на
качеството, в което лицата участват в изпълнението на услугата съгласно изискванията на ЗУТ
с пълна проектантска правоспособност по ЧАСТ ......., с посочване на образование,
професионална квалификация и професионален опит на лицата.
Участникът трябва да разполага за целия период на изпълнение на поръчката минимум със
следните лица :
за ОП1, ОП2 и ОП3 - Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "Пътна"-1 бр.,
Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "Геодезия" - 1 бр., Проектант с пълна
проектантска правоспособност за част "Организация и безопасност на движението" - 1 бр.,
Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "План за безопасност и здраве" - 1 бр.
и Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "ПУСО" - 1 бр.;
за ОП4, ОП5 и ОП 6 - Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "ВиК"-1 бр.,
Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "Геодезия" - 1 бр., Проектант с пълна
проектантска правоспособност за част "Организация и безопасност на движението" - 1 бр.,
Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "План за безопасност и здраве" - 1
бр., Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "Пожарна безопасност" - 1 бр. и
Проектант с пълна проектантска правоспособност за част "ПУСО" - 1 бр.
7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се
представят: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което
представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в
който се посочва представляващият. /чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП/
8. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към
офертата, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал
или нотариално заверено копие.
9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – по образец;
10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец;
* Забележка: В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице,
съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в
обединението.
* Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за
финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с
възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени
от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства,
че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети
лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица,
независимо от правната връзка на участника с т
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ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценката на офертите се извършва по критерий “най-ниска цена”.
Участникът се класира с цената, посочена като обща стойност за трите обекта.
При равни оценки на две или повече оферти, изпълнителят на обществената поръчка ще
бъде определен чрез жребий. Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила:
Тегленето на жребий се извършва от комисията, назначена от възложителя да разгледа,
оцени и класира офертите. Жребият се провежда на дата, място и в час, за които участниците,
предложили еднакви най-ниски цени, ще бъдат писмено уведомени.
При тегленето могат да присъстват представители на участниците, които са техни
законни представители или са изрично упълномощени от законните представители на
участника. Лицата представят пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.
Комисията подготвя билети с имената на участниците предложили еднаква най-ниска
цена. Билетите се поставят в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия
започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се
изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили
представител/и на участниците, комисията пристъпва към тегленето на жребия.
Тегленето се извършва чрез избор от на един от пликовете, съдържащи наименованието
на участниците. Изтегленият участник се предлага за изпълнител на обществената поръчка.
Проведеното теглене на жребий се отразява в протокола, който се предоставя на
възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
/шестдесет хиляди лева/ без ДДС

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 60 000

лв.

Прогнозните стойности за обособените позиции са както следва:
ОП1 - 15 000 лв. без ДДС,
ОП2 - 12 000 лв. без ДДС,
ОП 3 - 15 000 лв. без ДДС,
ОП4 - 5000 лв. без ДДС,
ОП 5 - 7000 лв. без ДДС
ОП6 - 6000 лв. без ДДС.
Общата прогнозна стойност на поръчката, както и прогнозните стойности по отделните
обособени позиции са максимални и не трябва да се надвишават.
Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.
Отстраняване на участници:
Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник:
1. който не е представил някой от необходимите документи или информация;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, б. „а” - „д” и ал. 5 от ЗОП;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя;
4. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс,
посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка.
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V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
С класирания на първо място участник, Възложителят сключва писмен договор за всяка
обособена позиция поотделно.
При сключване на договора, участникът е длъжен да представи:
1. Документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,
т.1, б. „а” - „д” от ЗОП за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП – оригинал или заверено от участника
копие;
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез
комбинация от тези средства по избор на възложителя.
Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка изпратени по факс
или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата
номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение,
потвърждаващо изпращането.

VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
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