
Партида: 00850 РЕШЕНИЕ (версия 4)

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:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: 378   от 09/10/2014 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00850
Поделение: община Вършец
Изходящ номер: 3300-569 от дата 09/10/2014
Коментар на възложителя:
Решение за промяна на обявление за обществена поръчка с предмет:  
„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен 
надзор при изпълнението на СМР по проект: „Строителство и 
реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от 
населените места на община Вършец и рехабилитация на ул. 
Република от ОТ322 до ОТ359 - гр. Вършец“  по договор 
12/321/01457 от 19.12.2013 г.на Община Вършец с ДФ „Земеделие” 
за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-
2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Вършец

Адрес
бул."България" № 10

Град Пощенски код Държава
Вършец 3540 Република 

България

За контакти Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222

Лице за контакт
Антон Димитров Тошев
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Електронна поща Факс
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323

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

Адрес на профила на купувача:
www.varshets.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
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): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на:
извършване на промяна/техническа редакция
добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление)
 „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен 
надзор при изпълнението на СМР по проект: „Строителство и 
реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от 
населените места на община Вършец и рехабилитация на ул. 
Република от ОТ322 до ОТ359 - гр. Вършец“  по договор 
12/321/01457 от 19.12.2013 г.на Община Вършец с ДФ „Земеделие” 
за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-
2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”
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II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен 
надзор при изпълнението на СМР по проект: „Строителство и 
реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от 
населените места на община Вършец и рехабилитация на ул. 
Република от ОТ322 до ОТ359 - гр. Вършец“  по договор 
12/321/01457 от 19.12.2013 г.на Община Вършец с ДФ „Земеделие” 
за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-
2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  
обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71520000

Доп. предмети 71521000

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
Номер: 355   от 25/09/2014 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2014-625443

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00850-2014-
0007(nnnnn-yyyy-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  
625443

(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  
РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 25/09/2014 дд/мм/гггг

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
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Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП
Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или  
коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на  
оригиналното обявление)

V.1)
Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя
Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на  
първоначалните, подадени от възложителя

И двете

V.2)
В оригиналното обявление
В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля  
направете справка със съответната документация за участие)

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната  
документация за участие)

V.3)
В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)
Номер и наименование  
на полето,  
съдържанието на което  
трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)
Номер и наименование  
на полето,  
съдържанието на което  
трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

II.2.1 "Общо количество  
или обем" /включително  
всичи обособени позиции  
и опции, когато е  
приложимо/.

СТЕНИ, 
ОБШИВКИ:Изпълнение на  
стени, Изпълнение на  
щендерни стени от  
гипсокартон,; Изпълнение на  
щендерни стени от  
влагоустойчив гипсокартон,   
Изпълнение на обшивка от  
гипсокартон около стоманени  
колони при зала – басейн. 
ПОКРИВ:СКАТЕН ПОКРИВ-  
ЗАЛА-Изпълнение LТ  
ламарина, Изпълнение на  
пароизолация.; Изпълнение на  
минерална вата.; Изпълнение  
на разделително фолио;  
Изпълнение на РУС  
мембрана.СКАТЕН ПОКРИВ  
– БАСЕЙН-Изпълнение LТ  
ламарина,Изпълнение на  

Предметът на поръчката  
включва извършването на  
услуга по независим  
строителен надзор върху СМР,  
включени в предмета на  
обществена поръчка с  
наименование „Строителство  
и реконструкция на вътрешна  
водопроводна мрежа в част от  
населените места на община  
Вършец и рехабилитация на  
ул. Република от ОТ322 до  
ОТ359 - гр. Вършец“  по  
договор 12/321/01457 от  
19.12.2013 г.на Община  
Вършец с ДФ „Земеделие” за  
отпускане на финансова  
помощ по Мярка 321  
„Основни услуги за  
населението и икономиката в  
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пароизолация; Изпълнение на  
минерална вата, Изпълнение  
на разделително фолио;  
Изпълнение на РУС  
мембрана.ПЛОСЪК ПОКРИВ-
Изпълнение на  
пароизолация ;Изпълнение на  
топлоизолация; Изпълнение  
на замазка за наклон мин.  
4см.; Изпълнение на  
полимерно-битумна  
хидроизолация 2 пласта, като  
горният слой е с минерална  
посипка.ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ-
Доставка и монтаж на външна  
алуминиева дограма; Доставка  
и монтаж на вътрешна  
алуминиева дограма; Доставка  
и монтаж на вътрешни  
интериорни врати с размер;  
Доставка и монтаж на  
вътрешни интериорни  
прегради с отваряне с размер;  
Доставка и монтаж на метални  
врати с различни  
размери.ИЗОЛАЦИИ,  
НАСТИЛКИ,ОБЛИЦОВКИ,  
ФАСАДНИ-Изпълнение на  
РУС фолио върху обратен  
насип, вкл. Обръщане;  
Изпълнение на  
топлоизолация ,Изпълнение на  
хидроизолация по надосновни  
стени, Изпълнение на  
топлоизолация ,Армирана  
циментова замазка;  
Изпълнение на циментова  
замазка; Изпълнение на  
топлоизолация ХРЗ 5см. с  
фолио при зала-басейн и  
тераса; Изпълнение на  
хидроизолация зала-басейн и  
тераса; Изпълнение на  
хидроизолация при резервоар  
басейн и ПП нужди;  
Изпълнение на варова мазилка  
по стени; Изпълнение на  
варова мазилка по тавани;  
Изпълнение на облицовка от  
стьклокерамика - корито  
басейн; Изпълнение на  
облицовка от стъклокерамика  
по стени; Изпълнение на  
настилка от гранитогрес СПА  
и зала - басейн и тераса;  

селските райони” от ПРСР  
2007-2013г., подкрепена от  
ЕЗФРСР”, а именно:  
„Рехабилитация на ул.  
„Република“ от ОТ 322 до ОТ  
358, гр. Вършец“-фрезоване на  
същ. асфалтобет.настилка –
3785м², извозване и  
разтоварване на депо – 303м³, 
изкърпване за предв. ремонт –
378м³, доставка и полагане на  
асфалтова смес за долен  
пласт /биндер/ тип 0/16, за  
профилиране и изравн. на  
пластове с различна деб. и  
шир., съгласно ТС -  380т,  
доставка и полагане на плътен  
асфалтобетон, тип А, с  
дебелина в уплътнено  
състояние 4см, съгласно  
изискванията на раздел 5000  
от ТС – 3785м², направа на  
първи /свързващ/ битумен  
разлив с разл. ширина,  
съгласно ТС – 3785м², направа  
на втори /свързващ/ битумен  
разлив с разл. ширина,  
съгласно ТС – 3785м², 
повдигане на съществ. шахти  
– 1бр., доставка и полагане на  
хориз. маркировка от боя с  
перли, съгласно ТС,  
включително всички свързани  
с това разходи – 196м², 
доставка и монтаж на  
стандартни рефлектиращи  
пътни знаци, съгласно ТС, III  
типоразмер,– 3м², укрепване  
на пътни знаци – 10бр. 
„Реконструкция и изграждане  
на вътрешна водопроводна  
мрежа в с. Черкаски, общ.  
Вършец“-разваляне и възстан.  
на асфалтова настилка –
1460м², разваляне и  
възстановяване на ТКН-
настилка-1460м², изкопи с  
багер–1440м³, ръчни изкопи –
632м³, , разриване с булдозер –
1907м³, уплътняване с  
пневматична трамбовка на  
пластове 20см – 1907м³, 
подложка от земя и пясък –
248м³, речна баластра за  
обратен насип – 1362м³, 
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Изпълнение на настилка от  
гранитогрес в мокри  
помещения; Изпълнение на  
облицовка от фаянсови плочи  
(на вароциментов/лепилен  
разтвор) по стени в мокри  
помещения; Изпълнение на  
настилка от гранитогрес;  
Изпълнение на перваз при  
настилка от гранитогрес;  
Изпълнение на настилка от  
РУС; Изпълнение на перваз  
при настилка от РУС;  
Изпълнение на многослойна  
дървена настилка; Изпълнение  
на дървена подложка при  
дървена настилка, Изпълнение  
на мека подложка при дървена  
настилка; Изпълнение на  
акустичен панел по стени а  
зала; Изпълнение на окачен  
таван; Изпълнение на  
влагоустойчив окачен таван в  
мокри помещения;  
Изпълнение на гипсова  
мазилка по стени в  
помещения; Изпълнение на  
гипсова мазилка по тавани в  
помещения; Полагане на  
латекс по стени и тавани в  
помещения; Доставка и  
монтаж на трислойни фасадни  
панели  + аквапанел на  
конструкция ; Доставка и  
монтаж на окачена фасада;  
Изпълнение на топлоизолация  
+ мрежа + фасадна мазилка;  
Изпълнение на фасадна  
мазилка; Изпълнение на  
Еталбонд на конструкция +  
хидроизолация + ОЗВ  
плоскости + топлоизолация;  
Изпълнение на цокъл;  
Изпълнение на парапет при  
стълбище; Изпълнение на  
парапет при трибуни;  
Изпълнение на парапет при  
тераса; Изпълнение на жалузи;  
Полагане на боя за бетон при  
трибуни; Доставка и монтаж  
на седалки за  
трибуни.;Доставка и монтаж  
на седалки за ложа и съдии; 
Доставка и монтаж на сауна с  
площ; Доставка и монтаж на  

полагане на ПЕ ф90 – 973м, 
направа на сградно водопр.  
отклонение – 54бр., монтаж на  
СК ф80–15бр., ПХ 70/80–
7бр.,детекторна лента с два  
проводника – 973м, дезинф. на  
водопровод–973м, монтаж на  
прех. жибо  90/80 – 15бр., 
направа на фланшова връзка  
ф90–37бр.„Реконструкция и  
изграждане на вътрешна  
водопроводна мрежа в с.  
Драганица, общ. Вършец“-
разваляне и възстановяване на  
асфалтова настилка–2748м²,  
разваляне и възстановяване на  
ТКН-2748м², изкопи с багер–
2711м³,ръчни изкопи–
1190м³,разриване с булдозер –
3591м³, уплътняване с  
пневматична трамбовка на  
пластове 20см – 3591м³, 
подложка от земя и пясък–
467м³, речна баластра за  
обратен насип–2565м³,  
полагане на ПЕ ф90 – 1456м, 
полагане на ПЕ ф110 – 376м, 
направа на сградно  
водопроводно отклонение–
70бр., монтаж на СК ф80 –
4бр., ПХ 70/80 –
3бр.,детекторна лента с два  
проводника-1832м, дезинф. на  
водопровод – 1832м, монтаж  
на прех. Жибо 90/80–
7бр.,направа на фланшова  
връзка ф90–15бр. 
„Реконструкция и изграждане  
на вътрешна водопроводна  
мрежа в с. Спанчевци, общ.  
Вършец“-разваляне и  
възстановяване на асфалтова  
настилка–1151м², разваляне и  
възстан. на ТКН- 2112м²,  
изкопи с багер–2084м³, ръчни  
изкопи–915м³,разриване с  
булдозер – 2760м³, 
уплътняване с пневматична  
трамбовка на пластове 20см –
2760м³, подложка от земя и  
пясък – 359м³, речна баластра  
за обратен насип – 1971м³, 
полагане на ПЕ ф90–1408м, 
направа на сградно водопр.  
отклонение – 35бр., монтаж на  
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парна баня с площ.; Доставка  
и монтаж на хаммам с площ;  
Доставка и монтаж на  
асансьор с две спирки в  
асансьорна шахта с размер,  
Изпълнение на външни  
слънцезащитни  
ламели.БАСЕЙН- кофраж,  
армировка, бетон В20,  
Подложен бетон-10см В10;  
Общо тегло за един брой  
стоманена конструкция  
46611,85кг;  
Болтове.СТОМАНОБЕТОНЕ
Н РЕЗЕРВОАР-Общо кофраж;  
Общо армировка.; Общо бетон  
В20; Подложен бетон-10см  
В10.СПОРТНА ЗАЛА-Общо  
кофраж; Общо армировка,  
Общо Бетон В20;  Подложен  
бетон-10см В10; Общо тегло  
за за 1 брой стоманена  
конструкция 318845,68кг.;  
Изкоп; Откоси; Извозване на  
земни маси на  
депо.ВОДОМЕРНА ШАХТА-
Общо кофраж 55,98м2; Общо  
армировка 727,82кг.;Общо  
бетон В20 8,112м3; Подложен  
6етон-10см В7.5-1,073м3;  
Продължава в раздел VI.3...

СК ф80 – 12бр.,ПХ 70/80–8бр., 
детекторна лента с два  
проводника – 1408м, дезинф.  
на водопровод–1408м, монтаж  
на прех. Жибо 90/80–8бр., 
направа на фланшова връзка  
ф90 – 32бр.„Реконструкция и  
изграждане на вътрешна  
водопроводна мрежа в с. Г.  
Озирово, общ. Вършец“-
машинен изкоп – 13088м³,  
ръчни изкопи – 1455м³, 
разриване и подравн. на земни  
маси–14544,92м³, подложка от  
пясък с дебелина 10-20см –
3906,04м³, обратно засипване  
и уплътн. на пластове от 20см  
– 19181,28м³, направа на  
временен мост за пешеходци–
4бр., речна баластра с  
валиране – 4865м³, битумиз.  
баластра 6см – 858м³, плътен  
асфалтобетон 6см–2061т, 
демонтаж и възст. на тротоар  
при СВО – 733м², и др.

III.2.2 "Икономически и  
финасови възможности" в  
колана с наименование:  
"Изискуеми документи  и  
информация"

Годишен баланс за последните  
3 (три) приключили  
финансови години (2011, 2012  
и 2013 г.), и отчет за  
приходите и разходите за  
последните 3 (три) години  
(2011, 2012 и 2013 г.), в  
зависимост от датата, на която  
участникът е регистриран или  
е започнал дейността си.  
Документите се представят,  
когато публикуването им се  
изисква от законодателството  
на държавата, в която  
участникът е установен;  
или чрез:
- Удостоверение от банка,  
потвърждаващо, че  
участникът разполага със  
собствен финансов ресурс в  
оригинал или нотариално  
заверено копие.
* Участниците могат да  
представят междинни ОПР и  

Отчет за приходите и  
разходите, когато  
публикуването на тази  
съставна част от Годишния  
финансов отчет се изисква от  
законодателството на  
държавата, в която участникът  
е установен или чрез  
Удостоверение от банка.
* Участниците не предоставят  
ОПР, в случай, че същият е  
публикуван в публичен  
регистър в Република  
България и участникът е  
посочил информация за  
органа, който поддържа  
регистъра.
* Чуждестранните участници  
представят еквивалентни  
документи от съответните  
компетентни органи,  
съобразно Националното им  
законодателство.
* Всички документи,  
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Баланс за 2014 г., заверени  
съгласно местното  
законодателство на участника.
* Участниците не предоставят  
ОПР и Баланс, в случай, че  
същите са публикувани в  
публичен регистър в  
Република България и  
участникът е посочил  
информация за органа, който  
поддържа регистъра.
* Чуждестранните участници  
представят еквивалентни  
документи от съответните  
компетентни органи,  
съобразно Националното им  
законодателство.
* Всички документи,  
представени на чужд език,  
трябва да бъдат представени и  
в превод.
Когато по обективни причини  
Участникът не може да  
представи исканите от  
Възложителя документи, той  
може да докаже  
икономическото и  
финансовото си състояние с  
всеки друг документ, който  
Възложителят приеме за  
подходящ.
Забележка: Всички документи,  
предоставени на чужд език,  
следва да са придружени от  
превод на български език, с  
изключение на документите  
по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  
които се представят в  
официален превод.

При участие на обединения,  
които не са юридически лица,  
минималните изисквания към  
икономическото и  
финансовото състояние на  
участниците се прилагат към  
обединението като цяло.
Когато участника в  
процедурата предвижда  
участието на подизпълнители,  
изискванията по настоящия  
раздел се прилагат по  
отношение на тях, съобразно  
вида и дела на тяхното  
участие.

представени на чужд език,  
трябва да бъдат представени и  
в превод. Забележка: Всички  
документи, предоставени на  
чужд език, следва да са  
придружени от превод на  
български език, с изключение  
на документите по чл. 56, ал.  
1, т. 1 от ЗОП, които се  
представят в официален  
превод. При участие на  
обединения, които не са  
юридически лица,  
минималните изисквания към  
икономическото и  
финансовото състояние на  
участниците се прилагат към  
обединението като цяло.
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V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в  
приложимите случаи)

Място на датите, които трябва да бъдат  
променени:

Вместо: Да се чете:

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)

V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите  
случаи)

Номер и наименование на  
полето, което ще се допълва  
(частта от текста, която трябва  
да се добави):

Текст, който трябва да се добави:

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул."Витоша" № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 09/10/2014 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/
инж. Иван Михайлов Лазаров

Длъжност:
Кмет на община Вършец
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