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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [12] 

  

 Възложител: Община Борован 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00690 

Адрес: с. Борован, ул.Иван Вазов №1 

Лице за контакт Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска 

Телефон: 00359 893666373 

E-mail: ob_borovan@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Документацията е достъпна на интернет адрес : http://borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/ 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката:  „Извършване на СМР по 2 обособени позиции: Обособена 

позиция 1 “Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и 

почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“; Обособена позиция 2 

“Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир 

„Гарвански геран“  

 

 
Кратко описание:   

„Извършване на СМР по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 “Частичен ремонт на 

преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и почистване на отводнителния канал на язовир 

„Езерска падина“; Обособена позиция 2 “Частично възстановяване на язовирна стена. Направа 

на втори преливник на язовир „Гарвански геран“  

 

 

Място на извършване:  Община Борован 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 108 334.00 лева   

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: [1 ] 

  

Наименование: [“Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и 

почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [54 167.00 ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 
 Номер на обособената позиция: [2] 

Наименование: [“Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на 

язовир „Гарвански геран“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [54 167.00 ] 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

Важи и за двете обособени позиции 

Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 

строителите, за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за строежи от Четвърта група 

- първа категория, а за участник чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени.  

Изискването се удостоверява с представяне на декларация, че участникът притежава 

удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.   

В декларацията се посочва информация за № и дата на издаване на удостоверението, срок на 

валидност и от кого е издаден. 

При подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя заверено копие 

от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

Важи и за двете обособени позиции 

 

 Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора 

за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност” по смисъла на чл. 

171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – първа, 

съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството. В случай на чуждестранни участници, те представят еквивалентен документ 

съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани. В случай на 

участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в 

случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от 
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членовете на обединението, при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване 

на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите и/или третите лица, които ще 

изпълняват дейности свързани със строителството.  

За удостоверяване на това изискване, участникът представя Декларация, че има 

застраховка „Професионална отговорност“, в която се посочва информация за №, размер, 

валидност и от кого е издадена застрахователната полица.  

При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя   заверено копие 

на валидна застраховка „Професионална отговорност” или еквивалентен документ. 

 

Технически и професионални способности:  

1. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на 

поръчката, включващ най-малко:  

важи и за двете обособени позиции 

- Технически ръководител – който да отговаря на следните минимални изисквания на 

Възложителя: да има квалификация „строителен инженер”, „архитект” или „строителен техник”, 

съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; 3 (три) години професионален опит като технически 

ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ. 

- Отговорник по контрола на качеството – Да притежава удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Да има най-малко 2 (две) години 

опит в контрола по качеството на строителни обекти.  

- Отговорник за контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд: Да 

притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 

16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд или еквивалентно. Да има най-малко 2 (две) години опит като специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд.   

 На етап подаване на оферта участникът декларира чрез декларация по образец 

съответствието си с критерия за подбор.  

При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя 

доказателства съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - 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. 

 

2. Участникът трябва да прилага:  

важи и за двете обособени позиции 

а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен (с обхват в областта на строителството),  

и б) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт EN ISO 14001:2004/2015 
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или еквивалентен (с обхват в областта на строителството).  

Изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и 

за опазване на околната среда. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които 

са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"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 отговарят 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 други 

държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е 

имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове 

по независещи от него причини. 

Изискването се удостоверява с представяне на декларация, че участникът прилага: а)система 

за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен (с обхват, включващ строително-монтажни работи),  

и б) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт EN ISO 14001:2004/2015 

или еквивалентен (с обхват, включващ строително-монтажни работи).   

В декларацията се посочва информация за № и дата на издаване на сертификатите, срок на 

валидност и от кого са издадени. 

При подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя заверени 

копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда или 

еквивалентен документ. 

 

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка. 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (15.05.2018г.)                                       Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата:  60 (шестдесет) календарни дни,    считано от крайния срок за получаване на офертите.                                                              

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата:16.05.2018 г.                                           Час: 11:00 

  

Място на отваряне на офертите:  в сградата на община Борован, с. Борован, ул.Иван Вазов №1 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на 

дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях 

лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

2. Приложения към обявата са: 

Указания за подготовка на офертата и образци на документи. 

  

 Срок за изпълнение на поръчката: до 60 календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, 

в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или предложеният срок 

за изпълнение превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката. 

 
Посочената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е максимална. Участник предложил 

оферта на стойност по-висока от максималната ще бъде отстранен от участие. 

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (30.04.2018г) 
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 Възложител:  

Трите имена: [Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска] 

Длъжност: [ зам.Кмет Хуманитарни дейности и упълномощено длъжностно лице, съгласно                           

заповед № 277/30.08.2016 г. 

] 

 


