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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: 3300-189 от дата 21/04/2015
Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава  "Осем А" от ЗОП с предмет: 
"Ремонт общински пътища и улици" включващ: 1.Ремонт на общински 
път MON 1092 Вършец -Заножене - Спанчевци – м.“Минкови бани“; 
2.Ремонт на общински път MON 3097 гр.Вършец – кв.Заножене- 
м.“Водопада“; 3. Ремонт на общински път MON 1090/III-162 Долна 
Бела Речка -Стояново/ - Долно Озирово – Горно Озирово до 
границата с община Враца, с.Лютаджик /в часта от пътя попадаща в 
населените места с.Долно Озирово и с.Горно Озирово/; 4. Ремонт 
на асфалтовите настилки на ул."Патриарх Евтимий“, ул.“Червени 
камък“ и 5. "Изкърпване на улици в 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
Вършец 3540 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Общинска администрация - 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
Обществена поръчка включва: Ремонт общински пътища и улици на 
територията на община Вършец със следните обекти: 1.Ремонт на 
общински път MON 1092 Вършец -Заножене - Спанчевци – м.“Минкови 
бани“; 2.Ремонт на общински път MON 3097 гр.Вършец – кв.Заножене
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- м.“Водопада“; 3. Ремонт на общински път MON 1090/III-162 Долна 
Бела Речка -Стояново/ - Долно Озирово – Горно Озирово до 
границата с община Враца, с.Лютаджик /в часта от пътя попадаща в 
населените места с.Долно Озирово и с.Горно Озирово/; 4. Ремонт 
на асфалтовите настилки на ул."Патриарх Евтимий“, ул.“Червени 
камък“ и 5. "Изкърпване на улици в гр.Вършец";
Основните строително-монтажни дейности за изпълнение на 
обществената поръчка включват: изкърпване на трошенокаменна 
настилка на пътните платна и улици, където е необходимо, 
изкърпване с асфалтобетонова смес с дебелина 4 см. и асфалтиране 
с плътна асфалтобетонова смес, където е необходимо и ремонт 
включващ  изкърпване и преасфалтиране на ул."Червени камък" и 
асфалтиране ул."Патриарх Евтимий" в гр.Вършец.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45233142

Доп. предмети 45233222

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно Техническите спецификации за изпълнение на обществената 
поръчка, които могат да бъдат намерени на сайта на община Вършец 
- www.varshets.bg, раздел "Профил на купувача", публични покани.

Прогнозна стойност
(в цифри): 263083   Валута: BGN

Място на извършване
гр.Вършец,с.Спанчевци- м.Минкови бани, с.Долно Озирово и с.Горно  
Озирово, община Вършец, област Монтана

код NUTS:  
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания за изпълнение на обществената поръча: 
1. Участниците следва да са изпълнили или да са участвали в 
изпълнението на минимум 3 (три) строителни обекта сходни  с 
предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 
(три) години /2012, 2013, 2014 г./, считано от крайния срок за 
подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден 
или е започнал дейността, попадащи в обхвата на строежи от 
II /втора група/, 1 /първа категория/.
2. Да притежават валиден Сертификат ISO 9001:2008 – система за 
управление на качеството или еквивалент или други доказателства 
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен 
обхват сходен с предмета на поръчката. 
3. Да притежават Сертификат за разработена и внедрена 
интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
опазване на околната среда, с предметен обхват сходен с предмета 
на поръчката. 
4. Да притежават Сертификат за разработена и внедрена система за 
управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 
18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета 
на поръчката. 
5. Да притежават валидна застрахователна полица “Застраховка за 
професионална отговорност в строителството» по чл. 171, ал. 1 от 
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ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа 
през целия период на договора; Когато Участникът в процедурата е 
Обединение документите се представят само за тези членове на 
Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва 
съответствието си с критериите за подбор, посочени от 
Възложителя.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника;
1. Административни сведения за участника /образец/;
2. Ценова оферта /образец/;
3. Техническа оферта /образец/;
4. Декларация за Единен идентификационен код /ЕИК/ по чл. 23 от 
Закона за търговския регистър /образец/;
5. Заверено копие от действаща застраховка “Професионална 
отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация, 
че застраховката ще се поддържа през целия период на договора; 
6. Оригинален договор с подизпълнител ; 
7. При участници обединения - нотариално заверено копие на 
договора за обединение; 
8. Професионални автобиографии /образец/;
9. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на 
участника, за ангажираност в изпълнението на 
поръчката /образец/;
10. Списък на персонала предвиден от участника за изпълнение на 
обществената поръчка /образец/;. 
11. Списък на техническото оборудване, строителна техника и 
механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се 
по вид и характеристики, съобразно видовете работи) – образец;. 
12. Списък на изпълнените подобни обекти през последните 3 /три/ 
календарни години /2012, 2013, 2014 г./ попадащи в обхвата на 
строежи от II /втора група/, 1 /първа категория/. Под подобни 
обекти да се разбира ремонт на пътища и улици включващо 
изкърпване, преасфалтиране и асфалтиране/ по образец;.Като 
доказателства към списъка се прилагат документи по чл.51, ал. 1, 
т.2, букви а, б и в  от ЗОП.
13. Заверено копие от Сертификат ISO 9001:2008 – система за 
управление на качеството или еквивалент или други доказателства 
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен 
обхват сходен с предмета на поръчката. 
14. Заверено копие от Сертификат за разработена и внедрена 
интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 
или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 
опазване на околната среда, с предметен обхват сходен с предмета 
на поръчката. 
15. Заверено копие от Сертификат за разработена и внедрена 
система за управление на здравето и безопасността при работа 
OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват сходен с 
предмета на поръчката. 
Продължава в раздел "Допълнителна информация"

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

Показатели за оценка на офертите
Показатели за оценяване:
1. Финансов показател - 50%
2. Технически показатели - 50%
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Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите е 
качена в Профила на купувача, раздел "Публични покани" на 
официалния сайт на община Вършец www.varshets.bg

Срок за получаване на офертите
Дата: 04/05/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
16. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените 
поръчки – образец;;
17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП /образец/;
18. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП /образец/.
19. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП /образец/;
20. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП /образец/;
21. Проект на договор.
Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите 
се представят за всеки от посочените подизпълнители.
Офертите на участниците следва да бъдат изготвени съгласно 
изаскванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и да съдържат изискващите 
се документи съгласно настоящата публична покана. 
Минималния срок за изпълнение на обществената поръчка е 
45 /четиридесет и пет/ календарни дни.
Минимален срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ 
календарни дни.
Офертите се подават съгласно изискванията на чл. 101в, ал. 2 от 
ЗОП в запечатан непрозрачен плик  в деловодството на община 
Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана до 
17.00ч. на  04.05.2015г.
Получените оферти ще бъдат отворени в 10.00 ч., на 05.05.2015 
г., в Заседеталната зала в сградата на община Вършец с адрес: 
гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, 
от комисия определена от Възложителя  по реда на чл. 101г, ал. 1 
от ЗОП. 
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до 
документацията за участие в процедурата в Профила на купувача, 
раздел "Публични покани" на официалния сайт на община Вършец 
www.varshets.bg

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/05/2015 дд/мм/гггг
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