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Изх.№_________/ 

от ____________ г.  
ДО  

 

“БКС” ЕООД 

с адрес:  

ул. “Александър Стамболийски” №11 

гр. Гоце Делчев 

 

копие до: 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1052 София, ул. “Леге” № 4 

 

ПП    ОО    КК    АА    НН    АА  

за участие в процедура на договаряне без обявление 

№ BG161PO001/1.4-09/2012/031-S-8 

 

Уважаеми господин Кирев, 

На основание чл. 92 от Закона за обществените поръчки,  отправям покана до “БКС” 

ЕООД за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както следва: 

 

 1. Наименование на поръчката: Изпълнение на строителни и монтажни работи на 

допълнителни обекти по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, 

финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. 

 

 2. Описание на предмета на поръчка:  

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, 

състоящи се в рехабилитация и/или реконструкция на улици на територията на гр. Гоце 

Делчев. 

Строителството обхваща следните допълнителни обекти, със съответните улици: 

1. Допълнителен обект № 1 - около 580 линейни метра - улица "Мидия" ОТ120-

ОТ121-ОТ122-ОТ123-ОТ124-ОТ125-ОТ126 (Строеж IV-та категория, съгласно 

Разрешение за строеж № 8 от 09.01.2013г.) и улица "Струга" ОТ120-OT178-

ОТ176-ОТ177-ОТ165-ОТ164-ОТ131 (Строеж IV-та категория, съгласно 

Разрешение за строеж № 10 от 09.01.2013г.); 

2. Допълнителен обект № 2 - около 790 линейни метра - улица "Завоя на 

Черна" ОТ179-ОТ175-ОТ174-ОТ169” (Строеж IV-та категория, съгласно 

Разрешение за строеж № 12 от 09.01.2013г.), улица „Стражин" ОТ122-ОТ128-

ОТ129-ОТ130 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 11 от 

09.01.2013г.) и улица "Страцин" ОТ126-ОТ52-ОТ51-ОТ50-ОТ49-ОТ48 

(Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 9 от 09.01.2013г.); 

3. Допълнителен обект № 3 - около 620 линейни метра - улица "Лозенград" 

ОТ172-ОТ174-ОТ175-ОТ176 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за 

строеж № 13 от 09.01.2013г.) и улица "Бабуна" ОТ163/ОТ166-ОТ164/ОТ165-
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ОТ129/ОТ128-ОТ50/ОТ52 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за 

строеж № 7 от 09.01.2013г.). 

  

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности за всеки един 

от строежите: 

 Временно строителство; 

 Демонтажни работи; 

 Доставка на необходимите материали и оборудване; 

 Строителни и монтажни работи; 

 Контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от 

лицензирани органи; 

 Съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителна и екзекутивна 

документации; 

 Въвеждане на строежите в експлоатация по реда на чл. 177 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) – с регистриране пред органа, издал разрешението за строеж, 

въвеждане на строежае в експлоатация и преминаване през процедура по реда на 

ЗУТ за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на всеки от 

строежите; 

 Гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи. 

 Настоящата поръчка съставлява възлагане на опцията, посочена в предмета на 

обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строителни и монтажни работи по 

проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”, открита с Решение № 208 от 

11.03.2014г. на кмета на община Гоце Делчев (наричана по – долу “Първата поръчка”).  

 

3. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

3.1.Срок за изпълнение на поръчката:  
3.1.1 Договорът влиза в сила от датата на подписване на анекс между община Гоце 

Делчев и Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ за безвъзмездно финансиране 

на всеки един от допълнителните обекти включени в т.1.1 от настоящия договор. 

3.1.2 Срокът за изпълнение на строителството е договорения срок, считано от датата 

на подписване на протокола по чл. 157 от Закона за устройство на територията за откриване 

на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво (обр.2а) за всеки един от 

обектите, и приключва с издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация за обекта, но не по-късно от 30.09.2015 г. 

3.2. Място на изпълнение на поръчката: гр. Гоце Делчев; 

 3.3. Изискванията към обхвата и качеството на строителството. 

 Видовете и количествата строителни и монтажни работи, както и изискванията към 

строителните материали са съгласно одобрените Инвестиционни проекти за строежите, 

включени в предмета на поръчката.  

 При изпълнение на СМР на строежите, включени в предмета на поръчката 

участникът е длъжен да спазва изискванията, посочени в Техническата спецификация за 

Първата поръчка, в частта относно: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 

в гр. Гоце Делчев”. Участникът е длъжен да влага в строителството на допълнителните 
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обекти материали с еквивалентни или с по-добри характеристики от предложените от него 

в офертата му за Първата поръчка.  

 4. Максимална стойност на поръчката - 832 699,55 лв. (осемстотин тридесет и 

две хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 55 ст.) без ДДС, вкл. непредвидени 

разходи за СМР. 

5. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Участникът, 

определен за изпълнител, следва при подписване на договора за обществена поръчка, да 

представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в 

съответствие с договореното в една от следните форми: 

- депозит на парична сума в размер на 3 % от стойността на поръчката по следната 

банкова сметка на възложителя IBAN – BG94STSA93003319609901, ВIC код - STSABGSF, 

при  БАНКА ДСК ЕАД  

или 

- банкова гаранция за сума в размер на 3% от стойността на поръчката със срок на 

валидност 1 (един) месеца след датата на получаване на Удостоверение за въвеждане в 

експлоатация за всички строежи. Условията по банковата гаранция са определени в проекта 

на договор, приложен към настоящата покана. 

6. Критерий за оценка на офертата: най-ниска цена. 

За всички видове СМР, които са идентични с видовете СМР, включени в 

основния договор за строителство, участникът не може да предлага по-високи 

единични цени от посочените в договор №BG161PO001/1.4-09/2012/031-S-3 от 

18.08.2014 г. 

7. Документи и информация, които се представят от участника при 

договарянето: За участие в процедурата поканения участник следва да представи оферта 

(по образец). Към офертата участникът прилага следните документи: 

7.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

7.2. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (съгласно образец). 

7.3. Предлагана цена (съгласно образец). 

8. Дата, час и място за начало на договарянето: Договарянето с участника ще се 

проведе в сградата на Община Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул.  Царица Йоанна 

№ 2. За конкретния час и дата на преговорите, участникът ще бъде уведомен допълнително 

от специално назначената комисия за провеждане на процедурата. 

Приложения, които се предоставят безплатно на поканения участник, желаещ 

да участва в процедурата: 

1. Инвестиционни проекти на строежите; 

2. Представяне на участника; 

3. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП;  

4. Образец на Предлагана цена; 

5. Проект на договор; 

6. Техническа спецификация; 

 

/П/ 

Владимир Кръстев Москов – 

Кмет на община Гоце Делчев 
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