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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: 9100-219 от дата 31/07/2013

Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП за събиране на 
оферти за избор на изпълнител за извършване на строителство с 
предмет: "Ремонт на първия етаж от сграда на бивша детска ясла 
за създаване на "Център за настаняване от семеен тип на лица с 
физически увреждания в гр.Вършец" с местонахождение: УПИ ІІ, 
кв.23 по плана на гр.Вършец от 1986 г., идентичен с ПИ 
12961.422.181 по кадастралната карта на гр.Вършец от 2008г." - 
финансиран по Договор за безвъздмездна финансова помощ BG 051 PO 
001-5.2.13 - 0024/18.06.2013г., наименование на проекта „Нова 
социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с 
физически увреждания“ в гр.Вършец“ схема за безвъздмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007-2013“. 

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 България

Място/места за контакт Телефон
Общинска администрация - Вършец 09527 2222

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Антон 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
Ремонт на първия етаж от сграда на бивша детска ясла за 
създаване на "Център за настаняване от семеен тип на лица с 
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физически увреждания в гр.Вършец" с местонахождение: УПИ ІІ, 
кв.23 по плана на гр.Вършец от 1986 г., идентичен с ПИ 
12961.422.181 по кадастралната карта на гр.Вършец от 2008г. - 
финансиран по Договор за безвъздмездна финансова помощ BG 051 PO 
001-5.2.13-0024/18.06.2013г., наименование на проекта „Нова 
социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с 
физически увреждания“ в гр.Вършец“ схема за безвъздмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007-2013“ 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45215200

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Обема на строително - монтажните работи е подробно описан в 
количествено-стойностните сметки изготвени за изпълнение на 
обекта.

Прогнозна стойност

(в цифри): 166048   Валута: BGN

Място на извършване

гр.Вършец, община Вършец, област Монтана код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
За изпълнение на поръчката всеки участник следва да отговарят на 
следните минимални изисквания:
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
- Да има общ оборот през последните 3 години не по малко 300000 
лв.
- Да има оборот от изпълнени подобни СМР през последните 3 
години не по-малко от 150000 лв.
За доказване на оборота участника представя към офертата си 
копия от годишния отчет за приходите и разходите за последните 3 
календарни години 2010г., 2011г., 2012г., както и декларация за 
оборота от изпълнени подобни СМР за последните 3 /три/ 
календарни години 2010г., 2011г., 2012г.
2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация 
на участник:
- Всеки участник трябва да разполага с собствена или наета 
строителна техника за изпълнение на СМР минимум с следните 
машини: 1. Самосвал – 1 бр. 5 т.
За доказване наличието на строителната техника участника 
представя копие от талона за регистрация на товарния автомобил 
или копие от договора за наем.
3. Всеки участник следва да разполага с поне 20 /двадесет/ 
квалифицирани строителни работника с квалификация – настилки и 
облицовки - 4 бр, мазачи - 2 бр., бояджии - 4 бр., сухо 
строителство - 4 бр., ВиК - 2 бр. и ел. техни - 4 бр.  За 
доказване наличието на квалифициран персонал участника представя 
към офертата си копия от дипломите им за завършено образование и 
придобита квалификация.
4. Всяка оферта трябва да съдържа: 
• Заверено от участника копие на документ за регистрация или 
документ /декларация за Единен идентификационен код (ЕИК); 
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• Заверени копия на задължителните застраховки професионална 
отговорност съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и гл. І, чл. 2, ал. 1, 
т.т. 1 и 3 и чл. 5, ал. 1 и 2 (съобразно категорията на строежа 
– пета група за отделни видове СМР съгласно Националната 
класификация на икономическите дейности, позиция 45 
„Строителство”.) от Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството обн., 
ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., издадени преди датата на подаване 
на офертата и валидни минимум за срока на валидност на офертата. 
• Приложение № 1 - Ценово оферта с приложена към нея 
количествено-стойностна сметка попълнена от учасника 
• Приложение № 2 - Проект на договор за строителство попълнен и 
подписан от участника
• Приложение № 3 - Образец за надписване плика на офертата
• Приложение № 4 - Административни сведения за участника 
• Приложение № 5 - Декларация за запознаване с предмета на 
поръчката 
• Приложение № 6 - Техническо предложение 
• Приложение № 7 - Декларация за срока на валидност на офертата 
5. Изисквания към участниците при изпълнение на поръчката: 
 Участникът избран за изпълнител при подписване на договора 
следва да представи :
- Документи за удостоверяване отсъствието на обстоятелства по 
чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
- Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от 
ЗОП. 
б. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % /два 
процента/ от крайната предлагана цена за изпълнение на 
обществената поръчка без включен ДДС, съгласно Ценово 
предложение - Приложение №1. Гаранцията може да бъде банкова или 
парична сума внесена по сметка на община Вършец в Обединена 
българска банка клон Вършец с IBAN BG26UBBS80023300188110 ; BIC: 

UBBSBGSF с титуляр община Вършец. в. Копие на Удостоверение, 

издадено от Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи - пета група /или по - голяма/ - отделни 

видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите 

дейности, позиция 45 „Строителство”.

7. Участниците изготвят своите оферти, съгласно цитираните в 

настоящата публична покана изисквания и приложения към нея.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Показател за оценка: Икономически най – изгодна оферта при 

следните показатели за оценка: 

           П 1 – Предложена цена за изпълнение на СМР – 60 %

           По показател П 1 максимален брой точки  получава 

участника предложил най- ниска цена за изпълнение на СМР, като 

конкретната оценка се определя по формулата

           П1i = (Х min/Хi) х 100 

Където Х min -   е най- ниската предложена цена за изпълнение; 

Хi – е предложената цена от i- - участник ; П1 i – е оценката на  

- i-тия участник  по показателя.       

          П 2 – Срок за изпълнение на СМР – 20 %

          По показател П 2 максимален брой точки  получава 

УНП: a54f41fa-a7cd-49ed-97dc-48be99e9d36e 3



Партида: 00850 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

участника предложил най- реален минимален срок за изпълнение на 

СМР, като конкретната оценка се определя по формулата

          П2i = (У min / Уi) х 100 

Където Уmin -   е най- краткия предложен  реален срок за 

изпълнение; Уi – е предложения срок за изпълнение от i- - 

участник; П2 i – е оценката на  - i-тия участник  по показателя.       

          П 3 – Гаранционен срок на изпълнените СМР – 20 %

По показател П 3 максимален брой точки получава участника 

предложил най- реален гаранционен срок на изпълнените СМР, като 

конкретната оценка се определя по формулата.

           П3i = (Zi / Z max ) х 100 

Където Zmax -   е максималния реален предложен гаранционен срок;  

Zi – е предложения гаранционен срок от i- тия  участник   ; П3 i 

– е оценката на    i-тия участник  по показателя.       

            Крайната комплексна оценка /КО/ се изчислява по 

следната формула:

            Комплексна оценка (КО) = (П1х0,60) + (П2х0,20) + 

(П3х0,20)

Забележка: 1. Реалния срок за изпълнение на СМР на обета е 

90 /деветдесет/ календарни дни;

                     2. Гаранциония срок на изпълнените СМР 

съгласно чл. 20 от Наредба № 2 на МРРБ от 2003 е 5 /пет/ 

календарни години от датата на въвеждане на експлоатация на 

строежа;

Срок за получаване на офертите

Дата: 16/08/2013 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:

Офертите се подават в посочения срок на адреса на община Вършец: 

гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10 в 

деловодство на Общинска администрация - Вършец от 8.30-12.30 и 

от 13.00-17.00ч., телефон за връзка 09527/22-22.

Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик с нерарушена 

цялост, който се надписва на лицевата страна с даните на 

подателя, получателя и предмета на поръчката по която се подава 

офертата съгласно  Приложение №3 - Образец за надписване плика 

на офертата. 

Приложения към настоящата покана: Приложение № 1 - Ценова 

оферта; Приложение № 2 - Проект на договор за строителство; 

Приложение №3 - Образец за надписване плика на офертата; 

Приложение №4 - Административни сведения за участника;  

Приложение № 5 - Декларация за запознаване с предмета на 

поръчката; Приложение № 6 - Техническо предложение; Приложение 

№7 - Декларация за срок на валидност на офертата; Допълнителна 

информация и документите представляващи приложения към поканата, 

свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения адрес 

с достъп за изтегляне в електронен вид - www.varshets.bg.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 08/08/2013 дд/мм/гггг
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