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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00850
Поделение: община Вършец
Изходящ номер: 3300-556 от дата 10/08/2015
Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава "Осем а" от ЗОП с предмет: 
"Изграждане на нова улица към спортна зала гр.Вършец - съгласно 
ЧИПУП, за спортен комплекс и спортна зала кв.90 по плана на 
гр.Вършец".

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Вършец

Адрес
бул. България № 10

Град Пощенски код Страна
гр. Вършец 3540 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
гр. Вършец 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон Димитров Тошев

E-mail Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.varshets.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.varshets.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е свързан с изпълнение на договор за 
„Изграждане на многофункционален спортен център. Реконструкция 
на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит 
плувен басейн." и включва строителни дейности по изграждане на 
обслужваща улица от второстепенната улична мрежа на град Вършец. 
Обектът е шести клас улица от  уличната мрежа на община Вършец и 
четвърта категория строеж съгласно член 137, ал.1,т.4 буква 
„а“.Целта на проекта е изграждане на нова обслужваща улица към 
новостроящата се спортна зала в гр.Вършец. Следата на новото 
трасе и габаритът му са съобразно утвърдения ЧИПУП за Спортен 
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комплекс и Спортна зала кв.90.
Част „Пътна” към проектната разработка предвижда изграждането на 
нова пътна конструкция, състояща се от пътна основа от 
несортиран трошен камък с минимална дебелина 45см, дрениращ 
пласт с дебелина 20см от фракция 75-120 в участъкът от км 0+000 
до км 0+145, както и полагане на асфалтови пластове с обща 
дебелина 10см, направата на нов тротоар и нови бордюри, съгласно 
одобрения ЧИПУП.
Изграждането на новия пътен участък има за специфична цел да 
осигури достъпа на граждани и моторни превозни средства до  
новостроящата се спортна зала и да гарантира правилното 
изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 
321 от ПРСР 2007-2013 г.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45233252

Доп. предмети 45233330

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е в 
размер на 264 000 лв. без вкл. ДДС. Всеки учасник прилага 
остойностена количествена сметка по образец на Възложителя.
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности 
по техническата спецификация.
Цената за изпълнение на договора е крайна и включва всички 
разходи на Изпълнителя, вкл. тези за транспорт, възнаграждения 
на екипа, извънреден труд, промяна в организацията на работата и 
др. извънредни обстоятелства, както и всички други присъщи 
разходи, неупоменати  по-горе. 
Единичните цени  оферирани по видове дейности в остойностената 
количествена сметка от участника избран за изпълнител не 
подлежат на промяна. Обемът на извършеното строителство се 
удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между 
възложител,изпълнител и строителен надзор). В случай на 
несъответствия на документацията с реално извършените услуги 
съответното плащане се извършва след отстраняването на 
несъответствията. Финансовите средства по настоящата обществена 
поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на община Вършец. 
Поръчката ще бъде реализирана при условие, че бъде осигурен 
финансов ресурс за реализацията й от община Вършец.

Прогнозна стойност
(в цифри): 264000   Валута: BGN

Място на извършване
град Вършец код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
1. Изпълнителят да планира и извършва всички строителни дейности 
в съответствие с обхвата на съгласувания инвестиционен проект и 
издаденото разрешение за строеж.
2. Изпълнителят се задължава да координира всички свои действия 
със строителя по договор с предмет „Изграждане на 
многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ 
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стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн." в 
условията на вече открита строителна площадка и текущо 
строителство.
3. Изпълнителят има задължението да изпълнява мерките и 
препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на Възложителя 
и отговорните институции.
4. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по 
изпълнението на договора си, както следва за период от 5 години 
след датата на приключване и отчитане на проекта.
5.Изпълнителят е длъжен да осигури разчистването на строителната 
площадка от строителни отпадъци.
ВНИМАНИЕ: При установено несъответствие между офертата на 
участник и минималните изисквания към изпълнение на поръчката, 
той ще бъде отстранен от оценка!
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1.Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия,а 
именно строител по смисъла на член 163 от ЗУТ. Всеки участник, 
респективно всеки член на обединение, който ще изпълнява 
строителни дейности съгласно функционалното разпределение 
описано в договора за създаване на обединение, при подписване на 
договора, следва да представи документ доказващ валидна 
регистрация в ЦПРС за обекти втора група, четвърта категория.
2. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на поне едно 
строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата 
обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на офертата. 
Забележка: За „строителство", еднакво или сходно с предмета на 
поръчката”, възложителят ще приема изпълнение на строителство по 
изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на улична 
мрежа.
Строителството следва да е изпълнено в посочения период и да е 
приключило изпълнението, за което се представят съответните 
доказателства. 
Продължава в раздел "Допълнителна информация"

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценяването и класирането на офертите ще се извършва въз основа 
на критерий „икономически най-изгодна оферта”.
Оценяването  на  офертите,  които  отговарят  на  предварително  
обявените  от  възложителя условия  и  са  допуснати  до  
разглеждане  и  оценяване,  ще  бъде  извършено  съгласно  
критерия „икономически най-изгодна оферта” въз основа на 
следните показатели: 
1.  Показател  Т  –  Техническо предложение  -50 т.  от  общата  
комплексна оценка
2.  Показател Ц – Предлагана цена - 40 т. от общата комплексна 
оценка 
3. Показетел Ср – Срок за изпълнение – 10 т. от общата 
комплексна оценка
Офертите се оценяват  на база комплексна оценка (КО), като 
максималният брой точки е 100 т. и се изчислява по формула:
КО = Т*0,5+Ц*0,4+Ср*0,1

Срок за получаване на офертите
Дата: 20/08/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00
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Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
3. Изисквания към лицата, които ще вземат участие в изпълнението 
на поръчката: 
3.1.Технически ръководител: строителен инженер със специалност 
„Пътно строителство“ или еквивалент и минимум 5 години 
професионален опит след придобите проектантска правоспособност 
или „строителен техник“ със стаж по специалността не по-малко от 
10 години. 
3.2.Геодезист: образователна степен магистър, специалност 
„Геодезия” или еквивалентна. Трудов стаж по специалността - 
минимум 3 години; 
3.3.Отговорник по контрола на качеството: технически 
правопсособно лице с успешно завършен курс по контрол на 
качеството.
3.4.Координатор по безопасност и здраве: технически 
правопсособно лице с успешно завършен курс на обучение за 
координатор по ЗБУТ и удостоверение за Координатор по 
безопастност и здраве в строителството
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали 
са изпълнени изискванията към Техническите възможности и 
квалификация на потенциалните участници:
1. Списък на строителството (Приложение № 11), изпълнено през 
последните 5 години, считано от датата на подаване на на 
офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с 
предмета на поръчката, и:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа 
информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, 
която информация включва данни за компетентните органи, които са 
издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие 
с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и 
подпис на издателя и данни за контакт, или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема 
на изпълнените строителни дейности;
2. Списък на екипа от физически лица за изпълнение на обществена 
поръчка (Приложение №12); прилага се Автобиография свободен 
текст или по образец на Възложителя с посочване на опита и 
професионалната квалификация, съгласно изискванията на ЗОП, 
ведно с декларация за съгласие за участие (Приложение №14). 
За регистрация или започната процедура по регистрация в ЦПРС 
всеки участник представя декларация свободен текст, с която 
декларира регистрацията си в ЦПРС или за стартиране на процедура 
по регистрация в ЦПРС.
Всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията 
за технически възможности и/или квалификация с възможностите на 
едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, 
определени от възложителя за доказване на съответните 
възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, 
че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 
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ресурсите на третите лица. 
За целите на настоящата документация трети лица може да бъдат 
посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, 
независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
Изпълнителят има право да сключи договор за подизпълнение с 
подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за 
подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за 
изпълнение на договора за обществена поръчка.
Отварянето на офертите ще се изъврши публично при условията на 
чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 20.08.2015 г. от 17:00ч. в сграда на 
Общинска администрация - Вършец, заседателна зала.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 20/08/2015 дд/мм/гггг
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