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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: [70-00-503/26.062017] 

  

 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):  

Инж.Петър Мутафчиев- директор на дирекция „Устройство на територията“ 

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: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката: “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и 

монтажни работи на строителни обекти в община Гоце Делчев“, по обособени позиции, както 

следва: 

Обособена позиция 1: "Смяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част, включени в 

интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев”; 

Обособена позиция 2: „Ремонт и уширение на мостово съоръжение над р. „Градска“ в гр. Гоце 

Делчев“; 

Обособена позиция 3: „Ремонт на покрив и изграждане отоплителна инсталация с котел на 

пелети в ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ I-176, кв.14 по плана на с. Буково“; 

Обособена позиция 4: „Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора 

с умствена изостаналост в гр. Гоце Делчев“ 

 
Кратко описание:  
включва изпълнение на следните дейности: 

1. Законосъобразно започване на строежа; 

2. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството 

съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 
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безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

3. Осъществяване на контрол относно пълнотa и правилно съставяне на актовете и протоколите 

по време на строителството; 

4. Упражняване на контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните 

строителни и монтажни работи и влаганите материали с изискванията на възложителя и 

договора за изпълнение на строителството; 

5. Изготвяне на окончателен доклад за строежите съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ; 

6. Съставяне на технически паспорт на строежите съгласно чл.176а и чл.176б от ЗУТ. 

  

Място на извършване:  гр.Гоце Делчев и с.Буково, община Гоце Делчев. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 21 800 лева без ДДС 

  

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

 Номер на обособената позиция: [1] 

  

Наименование: ["Смяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част, включени в 

интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев”] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [15 000] 

Номер на обособената позиция: [2] 

  

Наименование: [„Ремонт и уширение на мостово съоръжение над р. „Градска“ в гр. Гоце 

Делчев“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1 200] 

Номер на обособената позиция: [3] 

  

Наименование: [„Ремонт на покрив и изграждане отоплителна инсталация с котел на пелети в 

ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ I-176, кв.14 по плана на с. Буково“]; 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [3 600] 

Номер на обособената позиция: [4] 

  

 

Наименование: [„Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с 

умствена изостаналост в гр. Гоце Делчев“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2 000] 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

1. В настоящата обществена поръчка можа да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което 

има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. 

2. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.  

Основаният по чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

3. Не могат да участват в настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, 
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

4. 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: Участникът следва да 

притежава лиценз/удостоверение по чл. 167 от ЗУТ или документ, удостоверяващ 

правото да извършва строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство; 

  

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания. 

  

Технически и професионални способности: Възложителят не поставя изисквания.  

 
Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя и оповестени в настоящата обява 

посредством попълване на съответните полета от Единния европейски документ за 

обществени поръчки. 

 

Специални изисквания при изпълнение на поръчката: 

Срок за изпълнение на поръчката: 

Обособена позиция 1: "Смяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част, включени в 

интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев”- 6 месеца; 

Обособена позиция 2: „Ремонт и уширение на мостово съоръжение над р. „Градска“ в гр. Гоце 

Делчев“-4 месеца; 

Обособена позиция 3: „Ремонт на покрив и изграждане отоплителна инсталация с котел на 

пелети в ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ I-176, кв.14 по плана на с. Буково“- 3 месеца; 

Обособена позиция 4: „Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора 

с умствена изостаналост в гр. Гоце Делчев“- 5 месеца 

Комисията, назначена за разглеждане и оценка на офертите, може да изисква от участниците по 

всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в Заявлението за участие, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане 

на процедурата. Комисията може да изисква следните документите за доказване на 

съответствието с критериите за подбор: 1. Копие от валиден лиценз/удостоверение по чл. 167 от 

Закона за устройство на теротирята (ЗУТ) или документ, удостоверяващ правото да упражнява 

строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или 

на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 

да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от 

компетентните органи съгласно  съответния национален закон;  

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от 

документите, чрез които се доказва информацията в Заявлението за участие, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.  

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор по представените в приложението към настоящата обява образци. Документите се 

представят и за подизпълнителите и за трети лица, ако има такива. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
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[] 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) [06.06.2017]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

 Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.09.2017]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

 Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.06.2017; 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): [……] 

обществената поръчка  включва 4 обособени позиции. Участниците могат да подават оферти за 

една, за няколко или за всички обособени позиции. 

На основание чл. 46, ал. 5 от ЗОП Възложителя ще възложи на един изпълнител 

максимум една обособена позиция.  

В случай, че даден участник е участвал само за една обособена позиция и е бил 

класиран на първо място, то Възложителят го определя за изпълнител на тази 
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обособена позиция. 

Правилата, които ще се прилагат, когато участник е спечелил повече от една 

обособена позиция са както следва:  

В случай, че класираният на първо място участник по съответната обособена 

позиция е единствен класиран участник, то Възложителят ще го определи за 

изпълнител, без да взема под внимание прогнозната стойност на съответната 

позиция. 

В случай, че участникът е класиран на първо място за повече от една обособена 

позиция, участникът ще бъде определен за изпълнител на тази, на която 

прогнозната стойност е по-голяма. 

Участниците в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при 

условията на чл. 65 от ЗОП.  

Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в офертата подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай се 

прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП.  

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се 

представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:  

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

-адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; - 

наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите. При 

получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват подател на 

офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на офертата, когато е 

приложимо. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие 

или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се 

включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на 

получените оферти. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите 

всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. Всеки 

участник в поръчката има право да представи само една оферта. Няма възможност за 

представяне на варианти в офертите. Участниците в поръчката следва да прегледат и да се 

съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания на Възложителя. 

Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на срока за 

получаване на оферти възложителят ще разгледа и оцени получените оферти независимо от 

техния брой. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

Документи съдържащи се в офертата: 

Приложение 1- Опис на документите в офертата 

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

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: Декларация за съгласие на подизпълнител /ако е приложимо/ 

Техническо предложение Приложение 4, съдържащо:  

а)документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

в) декларация за срока на валидност на офертата 
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г) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от 

предмета на поръчката 

Ценовото предложение - Приложение №5 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (26/05/2017)  

 

 Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) ВЛАДИМИР МОСКОВ 

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 


