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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: [    25  ] 

  

 
Възложител: Община Якимово 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00962 

Адрес: с. Якимово, ул. „Европа” № 8 

Лице за контакт:  Константин Василев Владов 

Телефон: 09742 9900 

E-mail: qkimovo@net-surf.net 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] 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: „Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа : MON-1200, MON- 1201 

с.Долно Церовене и MON-1130 с.Комощица, община Якимово“ 

 

Кратко описание:  

Основен CPV код от предмета на поръчката е 45233142 „Работи по ремонт на пътища” и 

допълнителен предмет с CPV код 45233222 „Строителни работи по полагане на пътна настилка 

от павета и асфалтова настилка” 

Към настоящият момент не са известни точните количества на видовете работи, които 

ще се изпълняват в границите на населените места на Община Якимово, а в Техническата 

спецификация подробно са разписани видовете строително-монтажни работи. Строително-

монтажните работи за всеки конкретен обект ще се възлагат поотделно с възлагателно писмо. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осъществява функциите на строител 

по реда на чл. 163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като извършва всички 

необходими строително-монтажни работи с оглед качествено изпълнение на инвестиционния 

обект. 

Място на извършване: с.Якимово,с.Долно Церовене, с.Комощица,  Община Якимово,  
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 59 416,67 лв.  /петдесет и девет 

хиляди и четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем ст./ без ДДС – 

максимален финансов ресурс.  

  

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

 

Номер на обособената позиция: [  ] 

  

Наименование: [ ] 

 

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

 

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

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние (прилагат се и за двете обособени позици): 
В обществената поръчка не може да участва участник, който: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а 

и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2.  е  осъден  с  влязла  в  сила  присъда,  освен  ако  е  реабилитиран,  за  престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата,   в  която   

участникът   е   установен,   освен   ако   е  допуснато   разсрочване, отсрочване или  обезпечение 

на задълженията или  задължението  е по  акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него 

лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената 

поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага 

по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 

връзка с възлагането на обществената поръчка. 

* Основанията за отстраняване по т. 1, 2 и 6 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. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Всеки участник да е вписан в ЦПРС (Централен Професионален Регистър на Строителя) и да 

притежава Удостоверение за втора група , трета категория  (чл.137,ал1, б.“а“ от ЗУТ) 

или по-висока с валиден срок на контролния талон. 

  

Икономическо и финансово състояние: [не са поставени изисквания за икономическо и 

финансово състояние] 

  

Технически и професионални способности:  
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1. Всеки участник следва да има изпълнено през последните пет години, считано от крайния 

срок за подаване на офертата, строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката, най-

малко на един строителен обект, сходен с предмета на настоящата поръчка. 

* Под „строителство, сходно с предмета на позицията“ следва да се разбира: 

строителство и/или ремонт на пътища и улици, включващо изкърпване, преасфалтиране 

и асфалтиране. 

2. Всеки участник да разполага с екип за изпълнение предмета на поръчката, който да отговаря 

на следните изисквания за техническите и професионални способности: 

 Технически ръководител - строителен инженер или „строителен техник” 

със специалност „Пътно/транспортно строителство” или еквивалентна със стаж като 

строителен инженер/строителен техник минимум 5 г. - 1 бр.; 

 Наличен координатор по безопасност и здраве, притежаващ валидни 

необходимите документи – 1 бр. 

  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, актуално към датата на подаване на офертата; 

3. Всеки участник следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла 

на чл.171, ал.1 от ЗУТ. При подготовка на офертата, участниците следва да декларират 

изпълнение на посоченото изискване (в оферта по образец Приложение 1). При подписване на 

договор, избраният изпълнител представя заверено копие на застрахователната полица.; 

  

 

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: 

За обособена позиция 1: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

 

Име: [„Организация за изпълнение на СРР в обхвата на поръчката и Описание на мерките 

за постигане качеството по време на ремонтните работи“]                                                                 

Тежест: [   50 %] 

 

Име: [ Предложена цена   ]                                           Тежест: [ 50 %] 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 14.08.2017 г.                    Час: [16:30] 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: 14.11.2017 г. Час: 16:30 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 15.08.2017 г.                         Час: [15:30] 

  

Място на отваряне на офертите: Сградата на Общинска администрация – Якимово, с. 

Якимово, ул. „Европа” № 8, Заседателна зала 

  

 

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): 

Преди сключване на договора, участникът следва да осигури и представи на възложителя 

гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без 

ДДС. 

Конкретните условия във връзка с подготовка, окомплектоване и подаване на оферти са описани 

в условия – допълнителна информация към обществената поръчка. 

Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от посочената от възложителя 

максимална цена за изпълнение ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

  

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 28.07.2017 г. 

 

 

Възложител :                ПП 
Трите имена: д-р Георги Миланов Георгиев 

                                      (Подпис и печат)  

Длъжност: Кмет на Община Якимово 

 


