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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 70-00-445/10.05.2017 г. 

  

 Възложител: Община Гоце Делчев, по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗОП и чл. 161, ал. 1 от ЗУТ 

/Закона за устройство на територията/ 

Поделение (когато е приложимо): Н/П 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00098 

Адрес:  п.к 2900, гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2 

Лице за контакт (може и повече от едно лица):  

Асан Имамов- гл.специалист „МИР 

Марина Герова- гл.експерт „Обществени поръчки и проекти“ 

Телефон: 00359 888006080 

E-mail: oba@gocenet.net 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[Х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни 

хора с умствена изостаналост 

 
Кратко описание:  
Проектът предвижда надстрояване с един етаж на съществуващата масивна едноетажна сграда. 

Премахват се изградените бордове по стрехата на сградата и покривната конструкция. Нивото на 

съществуващата стоманобетонна плоча, по налична проектна документация, е подравнено с 

нивото на плочата над първия етаж на сградата на ЦНСТ. Надстройката е проектирана за 

изпълнение от стоманена конструкция, външни ограждащи стени от трислойни фасадни панели с 

10 см. с пълнеж от полиуретан. Вътрешните преградни стени се изпълняват от щендерни стени 

от гипскартон на конструкция. Предвидено е изпълнението на предстенна обшивка с 

гипсокартон на фасадните панели и оформяне на прозоречните отвори с обръщане на 

гипсокартона към дограмата. Прозоречните первази ще се оформят с PVC перваз от системата на 

дограмата. 

Покривът е проектиран за изпълнение от стоманени профили и покривни трислойни панели 10 

см. полиуретан. Отводняването на покрива е със седящ улук, топлоизолиран, за избягване на 

конденз в помещенията. Оформянето на вътрешните повърхности на под, стени и таван е 

описано в табличен вид на основния чертеж с разпределението на втори етаж. 
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  Проектираната надстройка се свързва със съществуващия коридор на втори етаж от ЦНСТ . 

Обособени са следните помещения: 

- Дневна зала 

- Трудово-терапевтичен кабинет 

- Складово помещение 

- Тоалетна за инвалиди 

Новопредвидените врати и отвор, свързващи надстройката с коридора са проектирани като 

максимално възможно се вписват в съществуващите прозоречни отвори. Същите частично се 

зазиждат, на местата на вратите се премахва частично подпрозоречния парапет. Новите отвори за 

врати се изпълняват като страниците се оформят с гипсокартон, шпакловка и латекс. Преходът в 

подовите настилки се оформя с покриващ подов профил. 

  За осигуряване на достъп до втория етаж на ЦНСТ е проектиран външен асансьор с размери на 

кабината и врати, отговарящи на изискванията за инвалидни асансьори и машинно към него. 

Конструкцията на асансьора и машинното помещение е проектирана от стоманени профили, 

ограждащите стени са трислойни фасадни панели с дебелина 8 см и пълнеж от полиуретан. 

Покривната конструкция е от метални профили и трислойни покривни панели. Покривите са с 

наклон съответно 7 и 5 %, отводняването е външно с улук и водосточни тръби. 

Технически показатели: Застроена площ надстройка  - 86,09 кв.м.  

                                        Застроена площ асансьор        -  5,82 кв.м. 

                                        Застроена площ машинно       -  1,77 кв.м. 

                                        РЗП                                           - 93.68 кв.м. 

  

Място на извършване: код.2900, гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, УПИ II, кв. 277 по плана 

на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 124 628.69 лева без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

1. Участникът трябва да удостовери липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и 

чл.54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП, съгласно условията на Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки) 

2. Участникът трябва да е регистриран по Закона за Търговския регистър или по Закона за 

регистър БУЛСТАТ или еквивалентна регистрация според националния закон в държавата, в 

която участникът е регистриран. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Във връзка с чл. 3 от Закона 

за камарата на строителите лице, което ще участва пряко в изпълнението на 

строителството, следва да има валидна регистрация, в Централния професионален 

регистър на строителя, която да му позволява извършването на строителните работи, 

предмет на настоящата поръчка именно:  изпълнение на строителство за обекти от Първа 

група, Пета категория (чл.10, ал.1, от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи) или еквивалент. 

Това обстоятелство се декларира в ЕЕДОП, а спечелилият участник представя валидна 
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регистрация, в Централния професионален регистър на строителя , при подписване договора за 

СМР. 

  

Икономическо и финансово състояние: Всеки участник трябва да притежава валидна 

застраховка „Професионална отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, 

вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на техните 

задължения, извършени през срока на застраховката или в периода от ретроактивната дата до 

началото на застрахователната полица. Годишният лимит на отговорност не може да бъде по 

малък от минималния лимит за съответната категория обект за конкретната дейност, извършвана 

от застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството. 

Това обстоятелство се декларира в ЕЕДОП, а спечелилият участник представя валидна 

застраховка „Професионална отговорност“ , при подписване договора за СМР. 

  

Технически и професионални способности:  

Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 строителство с предмет и обем 

идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на 

подаване на офертата. 
“Строителство с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката” включва: 

изграждане и/или, ремонт и/или, реконструкция и/или рехабилитация на сграда/и с високо и/или 

средно и/или ниско застрояване с жилищно и/или обществено и/или смесено предназначение, 

включително мерки за осигуряване на достъпна среда, чрез изграждане на асансьор или 

платформа за хора в неравностойно положение. 

За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с 

технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва: 

a) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-

квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или 

строителен техник; Професионален опит: минимум 5 години трудов стаж в областта на 

строителството; да има опит като „Технически ръководител” на минимум 3 обекта с предмет, 

сходен на настоящата поръчка. 

b) Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от 

Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР;  

c) Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 

документ;  

d) Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС 

Това обстоятелство се декларира в ЕЕДОП, а спечелилият участник представя необходимите 

документи доказващи образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на 

лицата, при подписване договора за СМР. 

Специални изисквания при изпълнение на поръчката: 

Срок за изпълнение на поръчката: 4 месеца 

Избраният за изпълнител  да осигури:  

a) 35 човекомесеца труд, положен от общия състав работници за срока на изпълнение на 

договора за СМР, като поддържа на трудов договор 9 среден месечен брой  работници 

на обекта; 

b) 11 човекомесеца труд, положен от квалифицирани/неквалифицирани наети от ДБТ 
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безработни лица за срока на изпълнение на договора за СМР, като поддържа на трудов 

договор 3 среден месечен брой безработни, наети от ДБТ за обекта 

Избраният изпълнител се задължава да изплаща на всяко назначено на трудов договор 

безработно лице:   

- заплата, която подлежи на данъчно облагане и е обвързана с минималния осигурителен доход 

за 2017 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;  

- всички изискуеми по закон вноски на база  не по-малка от минималния осигурителен доход по 

основни икономически дейности. 

Избраният Изпълнител се задължава да превежда на всяко назначено на трудов договор 

безработно лице заплатата по банков път. 

Избраният Изпълнител носи пълната отговорност за безопасността на работници и други лица 

при изпълнение на предмета по този договор. 

При подписване на договора, избраният изпълнител следва да осигури гаранция за добро 

изпълнение в размер на 5% от стойността на договора (без ДДС), с валидност 6 месеца след 

приемането на СМР/СРР на обекта. Гаранцията се представя в една от следните форми: - депозит 

на парична сума по сметка на възложителя 

Банкова сметка: BG63FINV91503316629685 

БИК: FINVBGSF 

При банка „Първа Инвестиционна Банка“ АД. 

В съответния платежен документ задължително следва да бъде записано наименованието на 

обществената поръчка.  

-Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, същата следва да 

съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено 

искане, подписано от възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка 

на участника. Условията и сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 

договора за възлагане на обществена поръчка – чл.3, ал.2. 

-Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[X] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: []    Тежест: [] 

                                                                 

 

 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.05.2017]                      Час: (чч:мм) [17:00] 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 24.08.2017                      Час: (чч:мм) [17:00] 

 Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [25.05.2017; 11:00 часа] 

 Място на отваряне на офертите: [Сградата на общинска администрация гр.Гоце Делчев, 

ул.Царица Йоанна №2- зала 1, партерен етаж] 

 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

 

 
 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

Документи съдържащи се в офертата: 

Приложение 1- Опис на документите в офертата 

Приложение 2- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/- участникът 

трябва да удостовери липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1, 2 и 7 от 

ЗОП, съгласно условията на Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП (Правилник за прилагане на 

Закона за обществените поръчки); 

ЕЕДОП, в който се декларира липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от 

повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Приложение 3- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка и Приложения: 

№3.1 „Линеен график за изпълнение на поръчката“ (свободен формат по преценка на участника); 

№3.2 „Организация и начин на изпълнение на поръчката“ (свободен формат по преценка на 

участника); №3.3 Декларация материали 

Приложение 4- Ценово предложение за изпълнение на поръчката и приложение  

        Всеки участник трябва да отрази общата стойност на СМР/СРР за обекта в Приложение – 

Ценово предложение, след остойностяване на количествено-стойностната сметка. 

         Единичните цени са съгласно Приложение – КСС оферта и са формирани в съответствие с 

анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение и 

представляващи неразделна част от него 

4.1 КСС оферта; 

Приложение 5– Декларация от подизпълнител 

Приложение 6- Декларация приемане договор 

Съгласно чл.4, ал.2 от подписано Споразумение № РД09-9 от 10.03.2017 г. по Проект „Красива 

България” (ПКБ), задължителни образци по проекта са: 

- Приложение  – Договор за СМР;  

- Приложение – Декларация приемане договор;  

- Приложение – Декларация материали. 

- Приложение – КСС оферта; 

В Приложение – КСС оферта единичните офертни цени следва да са формирани в 

съответствие с анализите за всички видове СМР/СРР. Анализите се представят подписани и 

подпечатани от кандидата или участника и представляват неразделна част от Приложение – 

КСС оферта. 

В предложените единични цени задължително следва да се включват: 

•  цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР/СРР; 
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•  всички разходи за временно строителство, за утежнени условия, за почистване на 

строителния обект и строителната площадка, за строителна механизация, подемници, стопански 

инвентар, временни огради, осигуряване на безопасни условия на труд (съгласно ЗЗБУТ и ПБЗ), 

всички замервания, проби и дезинфекции на инсталации и др., като се отчита обстоятелството, 

че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя и същите ще се извършват за 

сметка на изпълнителя. 

Всички количества и цени в представеното от участника Приложение – КСС оферта и в 

анализите следва да са вписани с 2 знака след десетичната запетая. Възложителят следва да 

изиска от участниците представяне на Приложение – КСС оферта и на анализите на хартиен и 

магнитен носител.  

        Пояснение: В КСС и в анализите, цифрите след втория знак от десетичната запетая 

следва да са нули (например: 2,36 трябва да е 2,36000…). 

-  Приложение - Анализи на единичните цени 

- КСС-оферта и анализи на магнитен носител във формат Excel 
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