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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
бул. България № 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
Антон Димитров Тошев +359 95272222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg +359 95272323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://varshets.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://varshets.bg/index.php?
option=administrate&range=_buyer&case=competitions

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_buyer&case=competitions&id=10

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и 
рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец –
общински пътища MON1092 и MON3097, по 2 обособени позиции"
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР за 
реализиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от 
общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ 
Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път 
MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада“, по 2 обособени позиции, 
както следва:
Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 
1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 
до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“
Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 
MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 
с обща дължина 1835 м“
Проектът предвижда рехабилитация и/или реконструкция на асфалтовите 
настилки, нови бордюри и тротоари, вертикална сигнализация и 
хоризонтална маркировка, изграждане на тръбно-канална мрежа за 
високоскоростен интернет, оформяне на банкети, нови земни окопи и 
италиански улеи, където е необходимо.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 3257219.58 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092/III-812/ Вършец 
– кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 
дължина 2951,32 м“
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основен CPV код: ¹ 45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Гр. Вършец и с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана
код NUTS:¹ BG312

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Общинският път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - 
Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32m“ е 
разработен в три отделни участъка:
-участък 1 от км 0+000 до км 1+001
-участък 2 от км 2+718 до км 3+702
-участък 3 от км 5+235 до км 6+175
Проектът предвижда рехабилитация да бъде извършвана при участъци със 
здрава основа, чрез два пласта асфалтобетон - износващ пласт от плътен 
асфалтобетон с дебелина 4см и неплътен асфалтобетон (биндер) за долен 
пласт на покритието с дебелина 6см. Реконструкция ще бъде извършвана 
при отслабена основа в участъците и ще включва направа на пътна основа 
с дебелина 40 см и асфалтови пластове с обща дебелина 16см. Предвидено 
е изграждането на подпорна стена от км 3+045 до км 3+065. Предвижда се 
реконструиране на тротоарните настилки в населените места и нови 
бетонови бордюри, оформяне на банкети, нови земни окопи, италиански 
улеи, ревизиране и/или подмяна на дъждоприемни и ревизионни шахти, 
където е необходимо. По трасето ще се изгради тръбно - канална мрежа за 
високоскоростен интернет чрез защитени тръби и шахти. Предвидена е нова 
хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
Предметът на настоящата поръчка включва минимум следните дейности:
1.Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 
от ЗУТ, техническите спецификации, проектите във фаза „Работен проект“, 
предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - 
стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на СМР и на 
мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната 
площадка. 
2.Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни 
продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните 
изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания 
за влагането им.
3.Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и 
влагането им в строежа.
4.Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
5.Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно 
изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г., както и друга 
документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима 
за изпълнението предмета на договора.
6.Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.
7.Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната 
инфраструктура, съгласно ЗКИР.
8.Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа.
9.Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при 
предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
10.Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в 
гаранционните срокове.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката 50 точки
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
50 точки
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2201866.79 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
ДБФП № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г., финансиран по подмярка 7.2 от 
ПРСР 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР

II.2.14) Допълнителна информация:
 Максимална прогнозна стойност за Обособена позиция № 1 - 2 201 866,79 
лв., в това число:
1. Об. позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 
1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 
до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ - 2 097 015,99 лв.;
2.Непредвидени разходи за Об. позиция № 1 - 104 850,80 лв.
Мин. срок  - 90 дни; макс. срок - 150 дни

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3097 /MON1092/ кв. 
Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Гр. Вършец, община Вършец, област Монтана
код NUTS:¹ BG312

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Общинският път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 
0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м е разработен в два отделни 
участъка:
-Участък 1 от км 0+000 до км 0+940
-Участък 2 от км 0+950 до км 1+835
Проектът предвижда рехабилитация да бъде извършвана при участъци със 
здрава основа, чрез два пласта асфалтобетон - износващ пласт от плътен 
асфалтобетон с дебелина 4см и неплътен асфалтобетон (биндер) за долен 
пласт на покритието с дебелина 6см. Реконструкция ще бъде извършвана 
при отслабена основа в участъците и ще включва направа на пътна основа 
с дебелина 40 см и асфалтови пластове с обща дебелина 16см. Предвижда 
се реконструиране на тротоарните настилки в населените места и нови 
бетонови бордюри, оформяне на банкети, нови земни окопи, италиански 
улеи, ревизиране и/или подмяна на дъждоприемни и ревизионни шахти, 
където е необходимо. По трасето ще се изгради тръбно - канална мрежа за 
високоскоростен интернет чрез защитени тръби и шахти. Предвидена е нова 
хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
Предметът на настоящата поръчка включва минимум следните дейности:
1.Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 
от ЗУТ, техническите спецификации, проектите във фаза „Работен проект“, 
предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - 
стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на СМР и на 
мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната 
площадка. 
2.Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни 
продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните 
изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания 
за влагането им.
3.Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и 
влагането им в строежа.
4.Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
5.Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно 
изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г., както и друга 
документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима 
за изпълнението предмета на договора.
6.Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.
7.Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната 
инфраструктура, съгласно ЗКИР.
8.Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа.
9.Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при 
предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
10.Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в 
гаранционните срокове.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката 50 точки
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
50 точки

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1055352.79 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
ДБФП № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г., финансиран по подмярка 7.2. от 
ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР

II.2.14) Допълнителна информация:
 Максимална прогнозна стойност за Обособена позиция № 2 - 1 055 352,79 
лв., в това число:
1. Об. позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път 
MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 
с обща дължина 1835 км“ - 1 005 097,90 лв.
2. Непредвидени разходи за Об. позиция № 2 - 50 254,89 лв.
Мин. срок за изпълнение на СМР - 90 дни; макс. срок - 150 дни

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни 
дейности по обекти втора група, трета категория, съгласно Наредба № 1 
от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ 
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(изискването се отнася и за двете обособени позиции).
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 
регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на 
държавата-членка, в която са установени. 
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо 
лице спазването на изискването се доказва от тези членове на 
обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се 
доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от 
поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, 
Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването 
в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 
точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен 
еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните 
органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в 
съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, 
допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е 
установено и осъществява дейността си, извършване на строителните 
работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на 
български език.
При участие на обединение, което не е юридическо лице удостоверяването 
на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния 
раздел в ЕЕДОП, който е представен от тези членове на обединението, 
които са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители удостоверяването 
на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, 
който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват 
строителство.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, 
следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на 
сключване на договора.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване 
се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в 
хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. 
Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска 
„Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ или 
еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на 
поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на 
поръчката са втора група, трета категория строежи съгласно съгласно 
чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ) - (изискването се отнася и за 
двете обособени позиции).
Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците 
попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: 
Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5,  
за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по 
чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 
чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните 
полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет 
на поръчката са втора група, трета категория строежи, съгласно съгласно 
чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител 
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следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна 
застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните 
лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на 
валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и 
заверено копие на новата застрахователна полица. 
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на горното 
изискване може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в 
обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението по отношение на дейностите, свързани със строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се 
доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от 
поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със 
строителство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи 
поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето 
икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, 
който възложителят приеме за подходящ.
ВАЖНО: Документите за доказване съответствието с поставеното изискване 
се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в 
хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска 
„Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ или 
еквивалент, с покритие, съответстващо на обема и характера на 
поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на 
поръчката са втора група, трета категория строежи съгласно съгласно 
чл.137, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗУТ) - (изискването се отнася и за 
двете обособени позиции).

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) 
строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 
поръчката.
Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците 
представят Списък на строителството за последните пет години,считано от 
датата на подаване на оферта, което е идентично или сходно с предмета 
на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии 
за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а); 
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител 
следва да представи документи, удостоверяващи изпълненото строителство 
съобразно декларираното в ЕЕДОП, което е идентично или сходно с 
предмета на обществената поръчка и които документи (удостоверения за 
добро изпълнение) съдържат информация за стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да разполага с технически персонал за изпълнение на 
поръчката (изискването се отнася и за двете обособени позиции). 
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира 
съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част 
IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални 
способности, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната 
компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; 
Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, 
учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на 
придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит 
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(месторабота, период, длъжност, основни функции).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител 
следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, 
и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 
изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, 
удостоверяващ декларираната информация за персонала в ЕЕДОП.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се 
прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се 
отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната 
информация се попълва в ЕЕДОП на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и 
документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
3. Участникът следва да прилага следните системи (изискването се отнася 
и за двете обособени позиции): 
- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN 
ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация –
строителство, и  
- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС 
ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация –
строителство. 
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се 
декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 
предоставя информация дали съответните документи са на разположение в 
електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на 
регистрацията и периода на валидност.
Доказване: При сключване  на договора възложителят изисква заверени 
копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на 
околната среда или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството и опазване на околната среда, с предметен 
обхват строителство.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на 
подаване на офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) 
строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 
поръчката.
Забележка: За „предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 
поръчката“, следва да се разбира ново строителство и/или реконструкция 
и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на път/пътища и/или 
улица/улици, с дължина, както следва:
•За об. позиция № 1 - мин. 2 000,00 м.
•За об. позиция № 2 – мин. 1 000,00 м.
Забележка: Ако участник подава оферта за повече от една обособена 
позиция, то той следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с 
предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката за всички 
обособени позиции. 
2.Участникът следва да разполага минимум със следния технически 
персонал за изпълнение на поръчката (изискването се отнася и за двете 
об. позиции):
а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" 
или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на 
обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и 
строителство" и "Техника" или еквивалентно по  реда на чл. 163а, ал. 3 
от ЗУТ, с проф. опит по специалността мин. 2 год. 
б)Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо 
Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху 
качеството на изпълнение в строителството и за контрол на 
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съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за 
безопасност или еквивалентно, с проф. опит като специалист по контрол 
на качеството мин. 1 год. 
в)Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс 
на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или 
еквивалентен, със специфичен проф. опит като длъжностно лице по здраве 
и безопасност (или заемана екв. позиция) – мин. 1 год.
Забележка: За специалиста по контрол на качеството, специалиста по 
здравословни и безопасни условия на труд и техническия ръководител е 
допустимо съвместяване на две длъжности, при изпълнение на една 
обособена позиция. 
Забележка: Ако участник подава оферта за повече от една обособена 
позиция, то той следва да осигури различен експертен състав за всяка от 
позициите. Не се допуска участие на едни и същи експерти от 
гореизброените в различни обособени позиции, в офертата на един 
участник. 
3. Участникът следва да прилага следните системи: 
- система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN 
ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация –
строителство, и  
- система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС 
ЕN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация –
строителство. 
Забележка: Сертификатите за управление на качеството и опазване на 
околната среда трябва да са валидни и да са издадени от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти 
от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по 
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната 
област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени 
от органи, установени в др. държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството и опазване на околната среда, когато участник 
не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги 
получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези 
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 
мерки са еквивалентни на изискваните.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
1.Избраният за изпълнител участник следва, преди подписване на 
договора, да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от 
стойността на договора без ДДС,  в една от следните форми по свой 
избор: депозит на парична сума; банкова гаранция в полза на 
възложителя; застраховка, покриваща отговорността на изпълнителя.  20% 
от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на 
изискванията, свързани със заложените гаранционни срокове на 
строежа/ите.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение са разписани в проекта на договор за обществената поръчка.
2.Определеният за изпълнител участник има право да получи авансово 

УНП: 1a853722-4081-44ea-88a2-13b37062d021 10



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

плащане в размер до 50 % от стойността договора, ако е представил 
гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства. Същата се 
представя по избор на изпълнителя в една от формите, посочени в ЗОП –
парична сума, банкова гаранция или застраховка. Освобождаването става 
по реда на чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23.04.2018 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
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________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.04.2018 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. "България" №10, етаж 4, заседателна зала
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което 
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на 
чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 
отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.  
54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по 
чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия 
закон. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на 
основание чл.55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е 
преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно 
приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в 
държавата, в която е установен.  Основанията за отстраняване се 
прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Когато 
участник е обединение от физически и/или юридически лица, основанията 
за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато 
участник предвижда използването на подизпълнители или се позовава на 
капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, основанията за 
отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. 
Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 ДР на ЗОП не могат да бъдат 
самостоятелни участници в настоящата процедура. 
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът 
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с 
критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се 
представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са 
изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в Р България. Органите, от които участниците могат да 
получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
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условията на труд, са:
Относно данъци и осигуровки: министърът на финансите 
(http://www.minfin.b2/). Директорът на Национална агенция за приходите 
(http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт 
(http://www.noi.bg/);
Относно опазване на околната среда: министър на околната среда и 
водите: (http://www.moew.government.bg/) 
Относно закрила на заетостта и условията на труд: министърът на труда и 
социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Директорът на 
Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на 
Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/).
Определената прогнозна стойност се явява и максималният финансов ресурс 
на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. Офертите на 
участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на 
поръчката, както и съответните бюджети по обособени позиции и съответно 
по бюджетни пера, в противен случай офертата на участника ще бъде 
отстранена от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 
2, буква „а“ от ЗОП. Офертата на участника ще бъде отстранена и в 
следните случаи: при несъответствие между цената за изпълнение на 
договора, декларирана в ценовото предложение, и крайната стойност по 
КСС;  при аритметично несъответствие между общата цена и цените за 
отделните дейности; при несъответствие на представената КСС с образеца 
на възложителя, като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности 
и/или количества, предложени алтернативи.
Важно! Непредвидените разходи ще бъдат направени само при доказана 
необходимост и след направено изменение на сключения договор за 
обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 
116 от ЗОП.
Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, започва от 
датата на получаване на писмено известие от страна на възложителя за 
започване на изпълнението по договора до изпълнение на всички поети 
ангажименти между страните и окончателното отчитане и приключване на 
проекта, но не по-късно от 18.10.2020 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):
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VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП - срещу решението 
за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на 
обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - 10-дневен срок от уведомяване 
за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на 
която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Общинска администрация - Вършец
Пощенски адрес:
бул. България №10
Град: Пощенски код: Държава:
Вършец 3540 BG

Телефон:
+359 95272222

Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg +359 95272323
Интернет адрес (URL):
http://www.varshets.bg/

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 16.03.2018 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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