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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-91 от дата 24/04/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Брусарци
Адрес
ул. "Г. Димитров" № 85
Град
Пощенски код
Държава
Брусарци
3680
РБългария
За контакти
Телефон
Цветелина Бориславова Георгиева 09783 2211
Лице за контакти
Цветелина Бориславова Георгиева
Електронна поща
Факс
brusartsi_adm@abv.bg
09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.brusartsi.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
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Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете):
Административна дейност

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и
възложител/и

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ
ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА
МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
(а) Строителство
(б) Доставки
(в) Услуги
Изграждане
Покупка
Категория услуга No
Проектиране и
Лизинг
(Относно категориите
изпълнение
услуги 1-27, моля вижте
Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Покупка на изплащане
Изпълнение с каквито и
Комбинация от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
гр. Брусарци и с.
Крива бара
код NUTS: BG312

код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

код NUTS:
Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
Брой: ________ или (когато е приложимо)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________ Валута:
или от: ________ до ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи на
обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН
ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”,
по Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” №
12/321/00935/25.07.2011 година,
ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):
ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен
довеждащ водопровод – гр. Брусарци” - Общата дължина на
новопроектираната вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брусарци
възлиза на дължина 19291м., разпределено по диаметри както
следва: Ф225-978м; Ф200-657м.; Ф140-2770м.; Ф110-1046м. и Ф9013840м. Довеждащият външен водопровод е с дължина 1144м. и ще се
подмени също с тръби РЕНD/10АТ Ф200мм.
ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и
Хидрофорна станция – с. Крива Бара” - Общата дължина на
разработената вътрешна водопроводна мрежа на с. Крива бара е
18816м., разпределоно по диаметри както следва: Ф315-140м.; Ф160
-890м.; Ф125-1547м.; Ф110-838м. и Ф90-15401м. Хидрофорната
станция представлява едноетажна масивна постройка със
стоманобетонна носеща конструкция и тухлени зидове. Тя се състой
от едно помещение 3,5м на 3,5м, в което ще се разположи
хидрофорната уредба.
ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
Доп. предмети

Осн. код
45231300

Доп. код (когато е приложимо)

45232151
45330000

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация

Да

Не

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
Да
Не
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена
за една или повече
за всички обособени
позиция
обособени позиции
позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
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ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен
довеждащ водопровод – гр. Брусарци” - Общата дължина на
новопроектираната вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брусарци
възлиза на дължина 19291м., разпределено по диаметри както
следва: Ф225-978м; Ф200-657м.; Ф140-2770м.; Ф110-1046м. и Ф9013840м. Довеждащият външен водопровод е с дължина 1144м. и ще се
подмени също с тръби РЕНD/10АТ Ф200мм.
ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и
Хидрофорна станция – с. Крива Бара” - Общата дължина на
разработената вътрешна водопроводна мрежа на с. Крива бара е
18816м., разпределоно по диаметри както следва: Ф315-140м.; Ф160
-890м.; Ф125-1547м.; Ф110-838м. и Ф90-15401м. Хидрофорната
станция представлява едноетажна масивна постройка със
стоманобетонна носеща конструкция и тухлени зидове. Тя се състой
от едно помещение 3,5м на 3,5м, в което ще се разположи
хидрофорната уредба.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 5529854 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
Да
Не
от: 4415951 до 5529854 Валута: BGN
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да

Не

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или: ________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или : ________ дни от сключване на договора
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни 730 (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в
процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за
изпълнение при подписването на договора. За всяка от обособените
позиции ще се подпише отделен договор, а гаранцията за участие
се определя и внася, както следва:
1.1. Гаранцията за участие в процедурата за всяка една от
обособените позиции се определя от Възложителя в твърда сума и
възлиза на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/.
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1.2. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова
сметка на Община Брусарци – IBAN: BG16STSA93003311147861; BIC:
STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци или се представя
безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в
полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да
отговарят на тези по приложения в документацията образец на
Банкова гаранция за участие /Приложение № 7/. Банковата гаранция
или съответния платежен документ, доказващ внасянето на
гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата
за участие в настоящата процедура.
1.3. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на
чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62
от ЗОП.
2.1. Гаранция за изпълнение на всеки от двата договора е в
размер на 3 % от стойността на договора.
2.2. Гаранция за изпълнение на договора се превежда в парична
сума от участника по банкова сметка на Община Брусарци – IBAN:
BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон
Брусарци или се представя безусловна и неотменяема банкова
гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на
валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в
документацията образец на Банкова гаранция за
изпълнение /Приложение № 12/.
2.3. Банковата гаранция или съответния платежен документ,
доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към
момента на сключване на договора за възлагане на обществената
поръчка.
2.4. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се
посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася.
2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени
в договора за възлагане на обществената поръчка.
2.6. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел,
без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са
престояли при него.
2.7. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка
на участниците. Те трябва да предвидят и заплатят своите такси
по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на
получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от
определения в настоящата процедура.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)
Възложителят предвижда плащанията да се извършват по следния
начин :
1. Плащането се извършва на части, както следва:
1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНИЕ в размер на 20 % (двадесет процента) от
стойността на договора, платими в 3-дневен срок от изготвянето
на строителна линия и ниво с Протоколи Образец № 2, съгласно
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството. Авансовата сума се приспада
пропорционално при всеки акт за действително извършени работи.
1.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват на база реално изпълнени
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СМР, установени с констативен протокол за установяване на
действително извършени работи по образец (на Възложителя) респ.
съответния Акт образец 19, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 30 дни след
подписване на Акт образец № 15 и издаване на данъчна фактура от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като
от цената на договора се приспаднат авансовото и междинните
плащания.
2. Сборът от стойностите на авансовото плащане по т. 1.1.,
междинните плащания по т. 1.2. и окончателното плащане по т.
1.3. не може да надхвърля общата стойност на договора.
3. Спецификите в начина и условията за плащане се определят от
договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007
-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, Наредба № 25 от 29 юли 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони " от ПРСР за периода 2007-2013 г. и са
посочени в проектодоговора - част от документацията за участие в
настоящата процедура.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

Да

Не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
1.Участниците имат право да подават самостоятелни оферти за
всяка от обособените позиции (лотове), включени в обхвата на
обществената поръчка.
2.Минималните изисквания към участниците, съгласно чл. 25, ал.
2, т. 6 от ЗОП, се прилагат за всяка една от обособените
позиции.
3.Участник, който участва и за двете обособени позиции, подава
две самостоятелни оферти за всяка една от позициите.
4. От участие в процедурата се отстраняват оферти, които са
непълни или не отговарят на предварително определените от
възложителя условия.
5.Участниците представят задължително един оригинал и едно копие
на офертата и всички изискуеми документи за участие в настоящата
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процедура за обособената позиция, за която кандидатстват.
Копието не се заверява от участника.
6.Право на участие в процедурата има всяко българско и
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединения,
които отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5
от ЗОП и не са лишени от правото да упражняват строителна
дейност от административен орган от държавата, в която е
установен.
7.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при
изпълнение на поръчката, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
8.В случай, че участникът участва като обединение (консорциум,
гражданско дружество), което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението
сключват писмено споразумение. Споразумението за създаване на
обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да
бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му
задължително да се съдържа посочване на Възложителя и
процедурата, за която се обединяват, както и разпределение на
участието на лицата при изпълнение на дейностите в обединението.
Споразумението трябва да бъде представено от Участника в
оригинал или нотариално заверено копие и трябва да съдържа
клаузи, които гарантират, че:
-всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно
и поотделно, при условията на пълна и неделима солидарност и по
закон, за изпълнението на договора;
-всички членове на обединението/консорциума са задължени да
останат в него за целия период на изпълнение на договора и за
срока, предложен за гаранционното обслужване на обекта.
9.Участниците в обединението/консорциума трябва да определят
едно лице, което да представлява обединението/консорциума за
целите на поръчката. Промяна в състава на обединението не
освобождава напусналия партньор/партньори от задълженията, поети
с подписване на офертата и/или подписване на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
10.Когато участникът е обединение, се прилага чл. 56, ал. 3 от
ЗОП.
11.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, се прилага чл. 56, ал. 4
от ЗОП.
12.Не се допуска до участие кандидат, който не е изпълнил някое
от горепосочените условия след изтичане на срока по чл. 68, ал.
9 от ЗОП.
13.При попълване на декларациите по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2
следва да се спази изискването, посочено в чл.47, ал.4 от ЗОП.
14.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в
своята оферта, изискванията посочените по–долу се прилагат и за
подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие във
връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
15.Офертата и всички документи, подготвени от участниците в
откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и
възложителя следва да бъдат на български език. Документи, чиито
оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на
български език, за верността на които отговаря участника, освен
в случаите, когато по ЗОП се изисква превода да е официален.
16.При подаването на офертата обстоятелствата по т. 6 се
доказват с представянето на декларациите по образец от
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документацията за участие, като при подписване на договора за
обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен
да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
1. Изпълнението на минималното
1. В процедурата могат да
изискване за оборот за
участват лица, чийто оборот за
последните три години (2009,
последните три години (2009,
2010 и 2011), се доказва от
2010 и 2011 год.) е не по-малко
участниците с представяне на
от 6 900 000.00 (шест милиона и
копия от Годишния финансов
деветстотин хиляди) лева, а
отчет, или някоя от съставните
оборот от строителство на
му части, от която е видно
обекти, сходни с обекта на
какъв е оборота на участника,
поръчката не по-малко от 2 200
когато публикуването се изисква 000.00 лв. (два милиона и
от законодателството на
двеста хиляди лева), в
държавата, в която кандидатът
зависимост от датата на която
или участникът е установен.
са учредени или са започнали
Физическите лица представят
дейността си.
официален документ,
2. В процедурата могат да
удостоверяващ дохода им за
участват лица, които имат
последните три години (2009,
сключена „Застраховка за
2010 и 2011г.) в зависимост от
професионална отговорност на
датата, на която е започнало
участниците в строителството”
дейността си и
по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща
законодателството на държавата, на удостоверението за вписване
в която участникът е установен, в Централния професионален
заверен по съответния ред.
регистър на строителя или
Специализирания оборота от
еквивалентна, с минимален праг
строителство, за последните три на застраховката, съответстващ
години (2009, 2010 и 2011), се
на обекти І (първа) категория
доказва от участниците с
съобразно чл.137 от ЗУТ. Същата
представяне с Декларация по
трябва да е в сила минимум 30
образец (Приложение 14)
(тридесет) дни след изтичане
2. Застраховка за професионална срока на валидност на офертата,
отговорност на участниците в
както и да бъде придружена с
строителството” по чл. 171 от
декларация в свободен текст от
ЗУТ (заварено копие) или друг
участника, че в случай, че по
еквивалентен документ за
време на действие на договора
сключен договор за
застраховката изтече, то
застраховката. Участниците
действието и ще бъде подновено
представят заверено от техен
със срок не по – малък от срока
законен или упълномощен
на строителството и договора.
представител копие на
3. В процедурата могат да
застрахователната полица или
участват лица, които притежават
друг еквивалентен документ за
паричен финансов ресурс в
сключен договор за
размер не по-малък от 400
застраховката.
000.00 (четиристотин хиляди)
3. За доказване изпълнението на лева в една от следните форми –
минималното изискване за
собствени финансови средства
притежаван финансов ресурс
или достъп до кредитна/и/
участникът представя надлежни
линия/и/.
счетоводни документи, оформени
Когато участник в процедурата е
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съгласно приложимото
законодателство, от които
документи следва да е видно
наличието на собствени средства
или писмо от местна и/или
чуждестранна банка, в което
банката удостоверява, че е
предоставила или ще предостави
средства под формата на кредит
на участника, до който той ще
има достъп във връзка с
изпълнението на настоящата
поръчка в минималния изискуем
от Възложителя размер.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
1. Участникът следва да
представи декларация
(Приложение № 16), че ще
разполага с минимално
изискуемия брой специалисти по
време на изпълнение на
поръчката, в случай, че бъде
избран за изпълнител. Това
изискване гарантира
Възложителя, че независимо от
условията за регистрация в
ЦПРС, участникът ще поддържа
екипа си по време на изпълнение
на поръчката.
2. Участникът в процедурата
трябва да представи надлежно
подписан формуляр – Приложение
№ 18, попълнен последователно
само за строителното
оборудване, заедно със заверен
от участника копие на документ,
доказващ собствеността или
заверено копие на документ за
официален ангажимент (писмо за
ангажимент, предварителен
договор за покупка, лизинг или
наем) доказващ наличността на
оборудването за срока за
изпълнение на обекта.
3. Списък на основните договори
за строителство и сходни с
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обединение, което не е
юридическо лице, на минималните
изисквания на Възложителя за
икономическо и финансово
състояние на участниците за
всеки лот, съгласно настоящия
раздел, трябва да отговаря
обединението в съвкупност.
Когато участникът в процедурата
предвижда участието на
подизпълнители, изискванията по
настоящата точка първа се
прилагат по отношение на тях,
съобразно вида и дела на
тяхното участие.
4. Участник, който не отговаря
на посочените Минимални
изисквания за икономическото и
финансово състояние се
отстранява от участие в
процедурата.
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
1. Всеки участник трябва да
разполага със собствен
квалифициран персонал за
изпълнение на лота, за който
кандидатства. Специалистите,
които ще участват при
изпълнението на поръчката,
трябва да отговарят на
минималните изисквания на
Възложителя, както следва:
№СпециалистиСтаж по
специалността /години/Минимален
брой
1Ръководител обект със
специалност ВиК строителство
или еквивалентно51
2Технически ръководител51
3Специалист – контрол на
качеството21
4Специалист – лице по
здравословни и безопасни
условия на труд21
5Специалист – лице по опазване
на околната среда21
2. Участникът трябва да
разполага със следното
минимално строително оборудване
за изпълнение на лота, за който
кандидатства:
№ на вида строително оборудване
Наименование на строителното
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обекта на поръчката, изпълнени
през последните 5 (пет) години
(2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
година) се доказва от
участниците с Декларация по
образец (Приложение 14), В
препоръките задължително се
посочва общата стойност на
договора, датата и мястото на
строителството, както и дали
изпълнението е професионално и
в съответствие с нормативните
изисквания, както и адрес и
телефон за контакт с подписалия
препоръката.
* Под „сходни с обекта на
поръчката” следва да се
разбират СМР по изграждане
и/или рехабилитация на ВиК
мрежи, както и/или строителство
и/или рехабилитация на пътища
и/или улична мрежа.
4. Сертификат за въведена
система на управление на
качеството ISO 9001:2008 с
обхват за дейностите, включени
в предмета на поръчката или
еквивалентен – заверено от
участника копие.
5. Сертификат за въведена
система за управление на
околната среда ISO 14001:2004
или еквивалентен – заверено от
участника копие.
6. Сертификат за въведена
система за управление на
здравето и безопасността при
работа OHSAS 18001:2007 или
еквивалентен – заверено от
участника копие.
7. Сертификат за въведена
система за управление за
социална отговорност SA
8000:2008 или еквивалентен.
8. Удостоверение за вписване в
Централния професионален
регистър на строителя и талон
или еквивалентно /за
чуждестранни участници/ за
изпълнение на обекти ІV група,
І категория и ІІ група, ІІ
категория, съобразно чл.137 от
ЗУТ – заверено от участника
копие. При непредставяне на
удостоверение от ЦПРС,
участниците следва да докажат
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оборудванеТип или размер
Минимален брой
1Багери2
2Комбиниран багер с челен
товарач и чук2
3Транспортна техника за
извозване на земни маси4
4.Асфалтополагаща машина1
5Машина за челно заваряване1
6Мини челен товарач2
7Ел агрегат за ток2
8Електрически водни помпи 2
9Автокран1
10Водоноска1
11Валяк1
12Виброплоча1
13Фугорез2
14Фреза за асфалт2
3. Списък на основните договори
за строителство и сходни с
обекта на поръчката, изпълнени
през последните 5 (пет) години
(2007, 2008, 2009, 2010 и 2011
година), в зависимост от датата
на която са учредени или са
започнали дейността си,
придружен с препоръки за добро
изпълнение за всеки описан
обект.
4. Участникът да има внедрена
система за управление на
качеството съгласно стандарта
ISO 9001:2008 или еквивалентен,
с обхват за дейностите,
включени в предмета на
поръчката.
5. Участникът да има внедрена
система за управление на
околната среда съгласно
стандарта ISO 14001:2004 или
еквивалентен;
6. Участникът да има внедрена
система за управление на
здравето и безопасността при
работа съгласно стандарта OHSAS
18001:2007 или еквивалентен;
7. Участникът да има внедрена
система за управление за
социалната отговорност съгласно
стандарта SA 8000:2008 или
еквивалентен – заверено от
участника копие.
8. Удостоверение за вписване в
Централния професионален
регистър на строителя и талон
или еквивалентно /за
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регистрацията си в
професионален регистър на
държавата, в която са
установени, за изпълнение на
обекти, включени в предмета на
поръчката, или да представят
декларация или удостоверение за
наличието на такава регистрация
от компетентен орган съгласно
националния си закон.
Сертификатите или
еквивалентните документи
задължително следва да се
представят в превод на
български език, а
сертифициращите органи да
отговарят на условието на
чл.53, ал.3 от ЗОП.
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чуждестранни участници/ за
изпълнение на обекти ІV група,
І категория и ІІ група, ІІ
категория, съобразно чл.137 от
ЗУТ – заверено от участника
копие. При непредставяне на
удостоверение от ЦПРС,
участниците следва да докажат
регистрацията си в
професионален регистър на
държавата, в която са
установени, за изпълнение на
обекти, включени в предмета на
поръчката, или да представят
декларация или удостоверение за
наличието на такава регистрация
от компетентен орган съгласно
националния си закон.
- Удостоверения, че участникът
е в процес на въвеждане на
съответния стандарт, няма да
бъдат считани за валидни
сертификати.
- В случай, че участникът
участва като обединение или
консорциум, който не е
юридическо лице, се прилага чл.
25, ал. 8 от ЗОП, при следните
правила:
- Партньор в обединението,
който съгласно разпределението
на участието при изпълнение на
дейностите, предвидено в
договора за създаване на
обединението, ще изпълнява
дейност по строителство, следва
да разполага с всички изискуеми
сертификати.
- Когато един от партньорите е
вписан в ЦПРС за изискуемите
съгласно настоящата
документация група и категория,
Възложителят ще приеме, че
обединението като цяло отговаря
на изискванията на Възложителя,
но само ако съгласно
разпределението на участието на
лицата при изпълнение на
дейностите в договора за
обединение останалия/ите
нерегистрирани за ІV група, І
категория и ІІ група, ІІ
категория в ЦПРС партньор/и
няма да извършва/т дейност/и,
за които се изисква регистрация
в ЦПРС за ІV група, І категория
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и ІІ група, ІІ категория,
съобразно чл.137 от ЗУТ.
9. При участие на
подизпълнители, изискванията
важат и за подизпълнителите,
съобразно вида на тяхното
участие.
10. Участник, който не отговаря
на посочените Мин. изисквания
за технически възможности и
квалификация се отстранява от
участие.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да
Не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да

Не

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена

Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне

Има вече избрани кандидати:

Да
Не
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена на договаряне процедура:
Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой ________
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

УНП: d798d6f1-7885-488c-9ae6-59dc4a70fb52
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IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

Да

Не

ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели
Тежест
Предлагана Цена
60
1
Срок на изпълнение
20
2
Технологична
последователност
на
строителните
12
3
работи
Описание и отчетени възможни рискове за изпълнение 8
4
и предложени мерки за преодоляване
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Да

Не

Предварително обявление за ОП
Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 29/05/2012 дд/мм/гггг
Час: 16:30
Платими документи
Да
Не
Ако да, цена (в цифри): 20 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
1. Сумата следва да бъде внесена в касата на община Брусарци,
или по банковата сметка на община Брусарци:
BIC: STSABGSF;
IBAN: BG39STSA93008490050100, код 447000.

УНП: d798d6f1-7885-488c-9ae6-59dc4a70fb52
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2. При поискване от заинтересованото лице, придружено от
платежен документ за стойността на документацията, същата ще му
бъде изпратена за негова сметка.
3. Документацията за участие може да се закупува до 10 (десет)
календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите
или заявленията.
4. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди
да я закупят.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 08/06/2012 дд/мм/гггг

Час: 16:30

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ES
DA
ET
EN
IT
LT
MT
PL
SK
FI
CS
DE
EL
FR
LV
HU
NL
PT
SL
SV
Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12/06/2012 дд/мм/гггг

Час: 13:00

Място (когато е приложимо): Административна сграда на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр.
Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
Да
Не
е приложимо)
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и на
юридически лица с нестопанска цел.
Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат
участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на
средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите
оферти комисията оповестява предлаганите цени.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да

Не

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от
Да
Не
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

УНП: d798d6f1-7885-488c-9ae6-59dc4a70fb52
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към ІІІ.2.1.
17.Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички
настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от
настъпването им. Възложителят има право по всяко време да
проверява заявените от участника данни в представената оферта.
18.Всеки участник може да представи само по една оферта за всяка
от обособените позиции. Не се допуска представянето на различни
варианти.
19.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена
поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението
на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и
видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на
поръчката. Лице, което е дало съгласие и е посочено като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
20.Участниците декларират съгласие с всички условия на
Възложителя в настоящата процедура.
21.При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се
записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава
документ.
22.Възложителят не приема за участие и връща на участника
оферта, която е: В незапечатан, скъсан или прозрачен плик;
Подадена след изтичане на крайния срок за получаване на
офертите. Тези обстоятелства се отбелязват в Регистъра на
постъпилите оферти.
23. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да
участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в
процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните
обстоятелства:
а) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим
към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент
(ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.
б) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия
бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО,
Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.
в) наложено наказание на основание чл. 96, буква „а“ от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим
към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент
(ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.
Обстоятелствата по т. 23 се удостоверяват с декларация по
образец, която се попълва и представя от всеки управител,
респективно член на управителните органи на участника, а в
случай, че членовете са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган.
24. Кандидат или участник в процедурата, за който е налице някое
от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП,
включително участник или лице, което е лишено от правото да
упражнява строителна дейност в държавата, в която е установено,
ще бъде отстранен.
25. При подписване на договора за обществена поръчка участникът
чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по точка 24 от настоящия раздел,
УНП: d798d6f1-7885-488c-9ae6-59dc4a70fb52
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издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен
регистър, или еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която е установен.
26. Когато в съответната чужда държава не се издават документите
по предходната точка или когато те не включват всички посочени
случаи, участникът чуждестранно физическо или юридическо лице
представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно
значение според закона на държавата, в която е установен.
27. Когато клетвената декларация няма правно значение според
съответния национален закон, участникът чуждестранно физическо
или юридическо лице представя официално заявление, направено
пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен
професионален или търговски орган в държавата, в която той е
установен.
28. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на
някое от горните изисквания.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
чл. 120, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. За повече информация
заинтересованите лица и участниците могат да се обръщат към
Цветелина Бориславова, 09783 22 11.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на

УНП: d798d6f1-7885-488c-9ae6-59dc4a70fb52
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жалби
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 24/04/2012 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
УНП: d798d6f1-7885-488c-9ae6-59dc4a70fb52
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Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 1 Наименование: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци”
1) Кратко описание
Общата дължина на новопроектираната вътрешна водопроводна мрежа
на гр. Брусарци възлиза на дължина 19291м., разпределено по
диаметри както следва: Ф225-978м; Ф200-657м.; Ф140-2770м.; Ф1101046м. и Ф90-13840м. Довеждащият външен водопровод е с дължина
1144м. и ще се подмени също с тръби РЕНD/10АТ Ф200мм.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
45231300

Доп. предмети

45232151

Доп. код (когато е приложимо)

3) Количество или обем
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ
водопровод – гр. Брусарци” - Общата дължина на новопроектираната
вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брусарци възлиза на дължина
19291м., разпределено по диаметри както следва: Ф225-978м; Ф200657м.; Ф140-2770м.; Ф110-1046м. и Ф90-13840м. Довеждащият външен
водопровод е с дължина 1144м. и ще се подмени също с тръби
РЕНD/10АТ Ф200мм.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 3208144 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни 730 (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

УНП: d798d6f1-7885-488c-9ae6-59dc4a70fb52
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Партида: 00477

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І
етап и Хидрофорната станция – с. Крива Бара”
1) Кратко описание
Общата дължина на разработената вътрешна водопроводна мрежа на
с. Крива бара е 18816м., разпределоно по диаметри както следва:
Ф315-140м.; Ф160-890м.; Ф125-1547м.; Ф110-838м. и Ф90-15401м.
Хидрофорната станция представлява едноетажна масивна постройка
със стоманобетонна носеща конструкция и тухлени зидове. Тя се
състой от едно помещение 3,5м на 3,5м, в което ще се разположи
хидрофорната уредба.
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
45232151

Доп. предмети

45330000

Доп. код (когато е приложимо)

3) Количество или обем
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап – с. Крива
Бара” - Общата дължина на разработената вътрешна водопроводна
мрежа на с. Крива бара е 18816м., разпределоно по диаметри както
следва: Ф315-140м.; Ф160-890м.; Ф125-1547м.; Ф110-838м. и Ф9015401м.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 2321710 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни 730 (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: d798d6f1-7885-488c-9ae6-59dc4a70fb52
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