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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: 9100-211 от дата 24/07/2013

Коментар на възложителя:
Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП за събиране на 
оферти за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: 
„Изработване на общ устройствен план на гр. Вършец, община 
Вършец Вършец, област Монтана.

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
Изработване на Общ устройствен план на гр.Вършец включващо 
следните дейности:
1.Изработване на планово задание с план схема на комуникационно 
– транспортната система на гр. Вършец, подлежащо на приемане от 
Общинския съвет -  Вършец.
2.Изработване на Общ устройствен план с план – схема на 
комуникационно – транспортната система на гр. Вършец, който да е 
изработен върху кадастралната карта на населеното място и да 
съдържа следните задължителни елементи:
- Всички съществуващи и проектни граници със съответната 
класификация;
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- Предназначението и режима на устройство на жилищни територии, 
производствено – складови територии, територии за озеленяване, 
територии за спорт и развлечения, територии за обществено 
обслужване, територии с обекти на култирно - историческото 
наследство, територии за курортно – туристическо и вилно 
строителство, територии за мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, земеделски територии, горски територии, 
територии за природозащита, нарушени територии за 
възстановяване, територии със специално или със смесено 
предназначение;
- Поземлени имоти със самостоятелен устройствен режим, чието 
предназначение не може да се изменя с ПУП;
- Териториите – публична държавна собственост и публична 
общинска собственост с определено предназначение и режим на 
устройство;
- План схема на комуникационно – транспортната система на гр. 
Вършец;
- Трасета и класификация на първостепенната улична мрежа, начин 
на пресичане на улиците, съоръжения, площади, пешеходни 
пространства;
- Трасета и класификация на републиканската и общинска пътна 
мрежа и начин на пресичане;
- Данни за вертовия режим, географските посоки, баланса на 
територията за съществуващото положение и по концепцията на 
Общия устройствен план, устройствените показатели на плана, 
предложените с плана режими за устройство;
- Съществуващите и проектни обекти и мероприятия. Общият 
устройствен план се изработва в мащаб 1:10 000 върху 
кадастралната карта на гр. Вършец. Върху чертежите трябва да 
бъде разположена по начин избран от проектанта следната 
информация:
- Общ устройствен план с план – схема на комуникационно –
транспортната система на гр. Вършец в мащаб 1:10 000;
- Схема изработена в избран от проектанта мащаб и техника, 
показваща пространственото разположение и площите на 
урбанизираната, субурбанизираната и природната територия на гр. 
Вършец;
- В долния десен ъгъл на чертежите трябва да има всички 
необходими данни за изпълнителя, авторския колектив, както и 
информация за съответния чертеж или схема;
 - Най – отгоре в средата на чертежа се поставя надпис „Общ 
устройствен план на гр. Вършец”.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30221000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Изготвяне на Общ устройствен план на гр.Вършец.

Прогнозна стойност

(в цифри): 30000   Валута: BGN

Място на извършване

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

BG312
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Изисквания за изпълнение на поръчката
1. За доказване на икономическото и финансовото състояние на 
участниците възложителят изисква от тях да представят следните 
документи по чл. 50, ал. 1 от ЗОП:
1.1. Заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите 
и разходите като съставни части на годишния финансов отчет за 
предходните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), 
когато публикуването им се изисква от законодателството на 
държавата, в която участникът е установен.
Забележка: В случай че участникът е посочил единен 
идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър, 
документите по настоящия пункт могат да не се представят към 
офертата. 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.
2. Минимални изисквания към икономическите и финансови 
възможности на участниците:
2.1. Участникът следва да е реализирал общ оборот от дейността 
си за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) 
не по-малко от 100 000.00 лева /Сто хиляди лева/.
Забележка: Покриването на изискването се удостоверява със 
заверени от участника копия на баланс и отчет за приходите и 
разходите като съставни части на годишния финансов отчет за 
предходните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) по 
т.1.1. от настоящия раздел.
2.2. Информация за оборота от дейността му от услуги, сходни с 
предмета на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години 
(2010, 2011 и 2012г.); Услуги, сходни с предмета на настоящата 
поръчка са: дейности, свързани с изпълнението на договори за 
услуги с предмет някои от изрично изброените: Общи устройствени 
планове на общини и населени места; -Изработване на Подробни 
устройствени планове на големи структурни градски части в размер 
над три квартала (над 40 ха) и/или цели населени места; Общински 
планове за развитие; 
2.3. Участникът трябва да има оборот от договори със сходен 
предмет общо за предходните 3 (три) финансови години (2010, 2011 
и 2012г.) в размер на не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева.  
Услуги, „сходни с предмета на настоящата поръчка” са дейности, 
свързани с изпълнението на договори за услуги с предмет някои от 
изрично изброените: Общи устройствени планове на общини и 
населени места; Изработване на Подробни устройствени планове на 
големи структурни градски части в размер над три квартала (над 
40 ха) и/или цели населени места;Организация и провеждане на 
обществени обсъждания, свързани с ОУП или ПУП. 
3. За доказване на техническите възможности и квалификацията на 
участниците възложителят изисква от тях да представят следните 
документи по чл. 51, ал. 1 от ЗОП:
3.1. Списък на основните договори за проектантски услуги, 
изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване 
на офертите, включително стойностите, датите и получателите – по 
образец съгласно Приложение № 8, придружен от заверени от 
участника копия на препоръки за добро изпълнение.
3.2. Участникът следва да представи минимум 3 (три) препоръки 
и/или други доказателствени документи за изпълнение на договори 
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от списъка по т. 3.1., включващи дейности от изброените 
категории както следва: Изработване/актуализиране на общ 
устройствен план; Изработване на Подробни устройствени планове 
на големи структурни градски части в размер над три квартала 
(над 40 ха) и/или цели населени места; 
4. За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с 
екип, включващ минимум 1 /един/ ръководител на екипа – главен 
проектант и 7 /седем/ ключови експерти - проектанти. 
Изискванията към експертите от екипа за изготвянето на ОУП на 
гр.Вършец са подробно описани в Приложение № 3 част от 
документацията, която може да бъде свалена от сайта на община 
Вършец - www.varshets.bg 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна 
оферта”.
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно  утвърдена от 
възложителя методика за оценка на офертите при следните 
показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка 
(КО):
1.(О1) Цена за изпълнение на поръчката -  тежест в комплексната 
оценка 25 %, максимум 25 точки. 
2.(О2) Срок за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната 
оценка  25%, максимум 25 точки.
3.(O3) Концепция за изпълнение на поръчката - тежест в 
комплексната оценка 50 %, максимум 50 точки.
Методиката за оценка на офертите и указанията за определяне на 
оценка по всеки показател са подробно описани в Приложение № 4, 
което е част от документацията за обществената поръчка, която 
може да бъде свалена от сайта на община Вършец - www.varshets.bg

Срок за получаване на офертите

Дата: 08/08/2013 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:

Съдържание на офертата:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника.
2. Регистрационни документи на участника:
2.1. Заверено от участника копие от документа за регистрация, 
актуално състояние и БУЛСТАТ или единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 
2.2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице. 
2.3. Оригинал или нотариално заверено копие на 
договор/споразумение за създаване на обединение с нотариална 
заверка на подписите и заверено от участника копие от документ 
за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което 
не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за 
задълженията и договорите.
3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява 
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участника в процедурата. 
4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, а 
именно документите по т.1 от Раздел II и доказателства за 
техническите възможности и квалификация, а именно документите по 
т.3 от Раздел II.
5. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на 
труд, изготвена по образец съгласно Приложение № 7.
6. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, 
както и видът на работите, които ще извършват, и делът на 
тяхното участие, изготвен по образец съгласно Приложение № 8.
7. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за 
участието му в изпълнението на поръчката, изготвена по образец 
съгласно Приложение № 9.
8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор, 
изготвена по образец съгласно Приложение №10.
9. Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка - по 
образец съгласно Приложение №11. Забележка: проектът на договор 
не се попълва, но се подписва на всяка страница.
10. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образец 
съгласно Приложение № 5, при съблюдаване изискванията на 
техническото задание, изискванията към офертата и условията за 
изпълнение на поръчката.
11. Концепция за изпълнение на дейностите по поръчката – изготвя 
се от участника, като включва следното минимално изискуемо 
съдържание:
11.1. Подробно описание на дейностите, които ще бъдат извършени 
при изпълнението на поръчката, включително етапи в изпълнението 
и включените в тях работи и логическа обвързаност между 
отделните дейности, в съответствие с действащата нормативна 
уредба, изискванията на възложителя съгласно техническото 
задание и особеностите на конкретния обект на проектиране. 
11.2. Подробно описание на съществените фактори и ключови 
моменти, които са важни и следва да бъдат съблюдавани, отразени 
и приложени при изпълнението на дейностите по поръчката, в това 
число познаване на конкретните теренни условия, значими 
приоритети и възможности за развитие.
12. Линеен график за изпълнение на поръчката – изготвя се от 
участника.
13. Ценова оферта – следва да бъде изготвена по образец съгласно 
Приложение № 6.
-  Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 
документите по т. 2 до 5 и т. 7 се представят за всеки от тях.
-  Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, документите по т. 2 и т. 3 се представят от 
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, 
документите по т. 4 се представят само от съответното 
физическото или юридическото лице в обединението, чрез което 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, 
включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото 
състояние на участника, техническите му възможности и 
квалификация, а документът по т. 5 се представя само за 
участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, 
свързани с услуги.
- Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на 
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български език, документът по т. 2 се представя в официален 
превод, а документите по т. 3 до т. 5, които са на чужд език.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 31/07/2013 дд/мм/гггг
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