
 
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: [15-00/138 от 20.10.2016г.] 

  
 

Възложител: Община Белене 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00661 
Адрес:  ул. България №35, етаж последен, стая №22, 5930, гр. Белене, 
обл. Плевен 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Цветомир Цветанов - гл. експерт 
Икономическо развитие и обществени поръчки; Инж. Христина Иванова-
Мънева - гл. инженер на Община Белене 
Телефон: 0658-34672, 0658-31036; Факс: 0658-31062 
E-mail: obshtinabl@gmail.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: "Основен ремонт на път РVN 1001/ІІ-52, Ореш-Деков/ 
- Татари - Петокладенци - в границите на населените места" 
Кратко описание: Основен ремонт на път РVN 1001/ІІ-52, Ореш-Деков/ -
Татари - Петокладенци - в границите на населените места - съгласно 
количествена сметка - приложена към документацията. Максимален срок 
за изпълнение: Считано от датата на подписване на протокол за 
предаване на строителната площадка, до не по-късно от 29.12.2016г., 
включително. 
  
Място на извършване: Община Белене 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 19 702,99 лв. (деветнадесет 
хиляди седемстотин и два лева и деветдесет и девет стотинки) без ДДС. 
Оферти с ценови предложения(без ДДС, или крайна предложена цена-за 
участници нерегистрирани по ДДС) надвишаващи посочената прогнозна
стойност на поръчката, ще бъдат отстранени като неотговарящи на 
финансовите условия за изпълнение. 
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [] Не 
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има 
право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение 
или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може 
да подава самостоятелно оферта.  Едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение.  Свързани лица(по см. на §2, 
т.45 от ДР на ЗОП)не могат да бъдат самостоятелни участници в една и 
съща процедура. 
Номер на обособената позиция: няма 
  
Наименование:  
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  
 

 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на 
условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата 
обява изисквания и условия на възложителя. Не се допуска пряко или 
косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 
контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 
изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. 
 

На основание чл. 37, ал. 4 от ППЗОП Възложителят изисква от 
участник - обединение, което не е юридическо лице, да представи в 
офертата си копие от документ, от който да е видно правното основание 
за създаване на обединението, както и следната информация във връзка 
с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на 
обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

4. определяне на партньор, който да представлява обединението за 
целите на обществената поръчка; 

5. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е 
предвидена съгласно приложимото законодателство. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението 
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
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договора за създаване на обединението. Съгласно чл.70 от ППЗОП, в 
случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се 
сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено 
копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 
БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено.  
в т.ч.:  
Изисквания за личното състояние: За участниците, не следва да са налице 
основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото 
са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Не се изисква. 
  
Икономическо и финансово състояние: Участниците да имат валидна застраховка 
"Професионална отговорност" по чл.171 ЗУТ с минимално покритие, за 
съответната категория обекти и минимални суми, предвидени в чл.5 на 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството. Документ за доказване: Валидна към 
датата на отваряне на офертата застрахователна полица "Професионална 
отговорност на строителя" по чл.171 от ЗУТ за обекти от трета 
категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.3, б."а" от ЗУТ - заверено 
копие. 
 
Чуждестранните участници представят документ, доказващ наличието на 
еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранния участник 
притежава еквивалентна застраховка. 
  
Технически и професионални способности: Участникът да има на разположение и 
да предложи технически лица, притежаващи професионална квалификация, 
правоспособност и опит съответстващи на спецификата на дейностите по 
обществената поръчка. Като минимум следва да се предложи едно лице за 
"Технически ръководител"-строителен техник или строителен инженер или 
еквивалент по смисъла и съгласно чл.163а, ал.1 и следв. от ЗУТ, и 
едно лице "Координатор(специалист) по безопасност и здраве"
притежаващо валидно удостоверение за Координатор по безопасност и 
здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и с 
квалификация, професионален опит и техническа компетентност съгласно 
чл.5 от Наредба № 2/2004. Доказва се със списък на техническите 
лица(по образец на Възложителя към документацията), с посочване на 
професионалната им компетентност и длъжността която ще изпълняват при 
изпълнението. За координатора по безопасност и здраве се представя 
заверено копие на валидното удостоверение по ПБЗ. Чуждестранните лица 
могат да представят еквивалент на изисквания документ-в превод. 
 
Участниците попълват и представят в офертата декларация(по образец), 
че ще осигурят и обезпечат изпълнението на дейностите по поръчката с 
инструменти, съоръжения и техническо оборудване. 
  

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
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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 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  
  
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [04.11.2016г.]                      Час: (чч:мм) [17:00ч.] 
Съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП, когато в първоначално определения срок 
са получени по-малко от три оферти, възложителят е длъжен да удължи 
срока за получаване на оферти с най-малко три дни чрез изпращане на 
информация в съответствие с чл.96, ал.3 от ППЗОП. След изтичане на 
допълнително дадения срок, възложителя разглежда и оценява получените 
оферти независимо от техния брой (основание - чл.188, ал.3 ЗОП). 
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [30.11.2016г.]                      Час: (чч:мм) [24:00ч.] 

  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.11.2016г.]  Час: (чч:мм) [10:30ч.] 

  
Място на отваряне на офертите: Сградата на Община Белене – гр. Белене, ул. 
България №35,зала №26. При отваряне на офертите могат да присъстват 
лица, съгласно чл.97, ал.3 изречение второ от ППЗОП. 

  

 
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 [] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
  
 
 
Друга информация (когато е приложимо): Обществената поръчка се финансира със
средства от Министерство на финансите. Заинтересованите лица имат 
право да искат писмени разяснения по обществената поръчка при реда и 
условията на чл.189 от ЗОП. 
 
Офертата се представя на хартиен носител, на български език и се
подава в запечатана непрозрачна опаковка (плик), върху който се 
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посочват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес(електронна поща, уеб-
сайт), наименованието на поръчката за която се участва. 
 
Офертата се представя лично от участника или от упълномощен от него 
представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка, на адрес: Община Белене, гр.Белене, ул. 
“България” №35, етаж последен,стая №22, за Цветомир Цветанов-гл. 
експерт ИРиОП.  
 
Приемането, завеждането и регистрирането на офертите, или тяхното 
връщане - когато е приложимо, се извършва съгласно реда и условията 
на чл.48 от ППЗОП.  
 
Към офертата си участниците представят следните документи: 1.Списък 
на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец; 
2. Представяне на участника – по Oбразец №1; 3. Документ за 
упълномощаване, когато лице, което подава офертата, не е законния 
представител. (когато е приложимо); 4. Предложение за изпълнение на 
поръчката по Образец №2; 5. Ценово предложение - по Образец №3; 6. 
Списък на технически лица - по Образец №4; 7. Декларация за 
осигуряване нужната техника, машини, съоръжения- по Образец №5; 8. 
Декларация за приемане на условията на договора – по Образец №6; 9. 
Декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд - по Образец №7; 10. Декларация за 
срока на валидност на офертата - по Образец №8; 11. Декларация от 
подизпълнител, приемащ да участва като такъв(когато е приложимо)- по 
Образец №9; 12. Декларации по чл.97, ал.5, във вр. с ал.6 от ППЗОП -
по Обр. №10 и №11.; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици – по Образец № 12. Образците 
за подготовка и представяне на оферта, количествените сметки в ексел
и проекта на договор са публикувани на интернет-адреса в Профила на 
купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,11503  
 
 
Условията и реда за отваряне и разглеждане на офертите, и 
определянето на изпълнител на обществената поръчка е съгласно чл.97, 
ал.3 и ал.4 от ППЗОП. При сключване на договора, определения за 
изпълнител участник представя документи за удостоверяване липса на 
декларираните от него обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от 
ЗОП,във вр. с чл.97, ал.5 от ППЗОП. 
 
Договорът за обществената поръчка се сключва с определеният за 
изпълнител при реда и условията на чл.194 от ЗОП. Договорът с 
избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му. При 
сключване на договора, участникът представя Гаранция за изпълнение 
(ГИ), която съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя в размер на 4% 
от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС. По 
отношение ГИ се прилага чл. 111 от ЗОП. 
 
ГИ се предоставя в една от следните форми: 
1.парична сума; 
2.банкова гаранция; 
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя. 

http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5,11503



