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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 Попово 000875856
Пощенски адрес:
Община Попово, ул. Александър Стамболийски №1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. Попово BG334 7800 BG
Лице за контакт: Телефон:
Звено Обществени Поръчки +359 60840234
Електронна поща: Факс:
ob_porachki@popovo.bg +359 60840024
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.popovo.bg/bg/.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/123-
procedurizop/2252-injenering-16122016.html

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://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

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)  

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Попово 000875856
Пощенски адрес:
ул. Ал. стамболийски № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Попово BG334 7800 BI
Лице за контакт: Телефон:
Мария Генкова +359 60840235
Електронна поща: Факс:
ob_porachki@popovo.bg +359 60840024
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.popovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
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http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html
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
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:
„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упр. на авт. надзор при 
изпълнение на СМР на обекти в рамките на проект: „Подобряване на 
енергийната ефективност на общ. сгради в гр. Попово”, по 3 OП
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата общ. поръчка е проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авт. надзор при изпълнение на СМР на обекти в рамките на 
проект: BG16RFOP001-2.001-0050 „Подобряване на енергийната ефективност 
на обществените сгради в гр. Попово“ в т.ч.:
Обект 1: Админ. сграда на Община Попово, пл. „Ал.Стамболийски” № 1; 
Обект 2: Сграда на Общински стол гр. Попово, пл. „Ал. Стамболийски” 
№2 ; Обект 3: Сграда на Общински исторически музей,  гр. Попово, бул. 
„България” № 97; Обект 4: Сграда на НЧ „Съзнание-1907г.” кв. Сеячи, гр. 
Попово; Обект 5:Сграда на ОУ "Л.Каравелов" гр. Попово, ул. „Отец 
Паисий” №3; Обект 6: Сгради на ОУ „Кл. Охридски” гр. Попово, ул. 
„Славянска” № 8 в т.ч.: Подоб. 6.1: Учебна сграда 1 на „Основно училище 
Климент Охридски”- гр. Попово; Подоб. 6.2: Учебна сграда 2 на „Основно 
училище Климент Охридски”- гр. Попово; Обект 7: Сграда на РУ „Полиция” 
гр. Попово, ул. „Р. Даскалов” №18; Обект 8: Сграда на „Районен съд и 
Прокуратура” гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” №1

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 2173875.28 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
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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
„Инженеринг – проектиране, изп. на СМР и упр. на авторски надзор при 
изпълнение на СМР на държавни сгради в т.ч.: Обект 1: Сграда на РУ 
„Полиция” и Обект 2: Сграда на „РС и Прокуратура” гр. Попово
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 71500000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 71320000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45400000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Попово, Обект 1: Сграда на РУ „Полиция”, ул. „Р. Даскалов” №18; 
Обект 2: Сграда на „Районен съд и Прокуратура”, ул. „Ал. Стамболийски” 
№1.
код NUTS:¹ BG334

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: 
Дейност I. Проектиране - Изработване на инвестиционен проект в работна 
фаза за изпълнение на мерки, свързани с обновяване и осигуряване на 
енергийна ефективност за всички обекти, с показатели, заложени в 
енергийни и технически паспорти. 
Дейност II.  Изпълнение на СМР - Предвижда се: - Изпълнение на всички 
енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за 
сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най 
- малко клас на енергопотребление "С"; Изпълнение на мерки по 
конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като 
задължителни в техническите обследвания на сградите /съгласно 
техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за поддържане на строежа 
и срокове за извършване на ремонти", т.2 "Необходими мерки за 
поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за 
изпълнение на неотложните мерки"/; Изпълнение на мерки, свързани с 
подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в 
съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение 
и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна 
среда за населението, включително за хората с увреждания; 
Дейност III. Упражняване на Авторски надзор - Упражняване на авторски 
надзор по време на строителството на обектите. 
Дейности и видове работи, необходими за изпълнението на ЕСМ, 
финансирани от ОПРР:
ДЕЙНОСТ I. Проектиране на Обект 1: Сграда на РУ „Полиция” гр. Попово, 
ул. „Р. Даскалов” №18 с приета РЗП 1125 м2; - Максимално допустима 
стойност: 6 750,00 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР на: Обект 1: Сграда на РУ „Полиция” гр. 
Попово, ул. „Р. Даскалов” №18 с приета РЗП 1125 м2 - Видове работи, 
необходими за изпълнението на ЕСМ, финансирани от ОПРР: Топлинно 
изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Подмяна на 
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дърв. дограма с PVC и AL; Подмяна на собств.котелна и-я и реконстр. на 
отопл. и-я; Подмяна на част от осветлението; Максимално допустима 
стойност за дейност Изпълнение на СМР, финансирана от ОПРР 142 015,36 
лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ III. Упражняване на Авторски надзор на: Обект 1: Сграда на РУ 
„Полиция” гр. Попово, ул. „Р. Даскалов” №18 с приета РЗП 1125 м2 - 
Максимално допустима стойност - 2 250,00 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ I. Проектиране на Обект 2: Сграда на „Районен съд и 
Прокуратура” гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” №1 с приета РЗП 836,8 
м2 - Максимално допустима стойност - 5 020,80 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР на Обект 2: Сграда на „Районен съд и 
Прокуратура” гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” №1 с приета РЗП 836,8 
м2 - Видове работи, необходими за изпълнението на ЕСМ, финансирани от 
ОПРР: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на дърв. дограма с 
PVC и AL; Топлинно изолиране на покрив - Максимално допустима стойност 
- 59 236,25 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ III. Упражняване на Авторски надзор Обект 2: Сграда на „Районен 
съд и Прокуратура” гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” №1 с приета РЗП 
836,8 м2 - Максимално допустима стойност - 1 673,60 лв. без вкл. ДДС
Обща прогнозна стойност на обособената позиция: 216 946,01 лв. без вкл. 
ДДС. 
Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към 
изпълнението на обществената поръчка за всеки обект, е подробно описана 
и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от 
документация.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Срок за изработване и предаване на работните 

инвестиционни проекти
20

2 Предложение за изпълнение на поръчката 40
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
40

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: 216946.01 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:  240
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:
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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 № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020; 
проектно предложение: BG16RFOP001-2.001-0050 „Подобряване на 
енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово”

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
 „Инж. – пр-не, изп. на СМР и упр. на авт. надзор при изп. на СМР на 
общ. образ. инфр. в т.ч.: Обект 1: ОУ „Л. Каравелов”; Обект 2: Сгради 
на ОУ „Кл. Охридски”: Подоб. 2.1 и 2.2: Учебна сгр. 1 и 2 
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 71500000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 71320000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45300000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45400000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Попово, Обект 1: Сграда на ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Отец Паисий” 
№3; Обект 2: Сгради на ОУ „Кл. Охридски” гр. Попово, ул. „Славянска” № 
8
код NUTS:¹ BG334

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: 
Дейност I. Проектиране - Изработване на работни проекти за изп. на 
мерки, свързани с обновяване и осигуряване на енергийна еф. за всички 
обекти, с показатели, заложени в енергийни и техн. паспорти. 
Дейност II.  Изпълнение на СМР - За Обект 1 и Подобект 2.1. – изп. на 
всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за 
сградите в обсл. за енерги. Ефект. и които водят до най - малко клас на 
енергопотребление "С"; Изпълн. на мерки по констр. Възст./усилване, 
които са предписани като задължителни в техн. Обсл. на 
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сградите /съгласно техн. паспорт на сградата, част Б, т.2; Изп. на 
мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до 
сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г.; 
За Подобект 2.2, освен задължителните енергоспестяващи мерки, мерки 
свързани с констр. укрепване и мерките за осигуряване на достъпна арх. 
среда - описани по - горе, следва да се изпълнят и останалите мерки, 
както задължителните, така и препоръчителните мерки, предписани в техн. 
обследване на обекта.
Дейност III. Упр. на Авт. надзор – Упр. на АН по време на стр. на 
обектите. 
Дейности и видове работи, необходими за изпълн. на ЕСМ, фин. от ОПРР:
ДЕЙНОСТ I. Проектиране на Обект 1: Сграда на ОУ „Л. Каравелов” гр. 
Попово, ул. „Отец Паисий” №3 с приета РЗП 450 м2 – макс. доп. стойност 
- 2 700,00 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР на Обект 1 - Видове работи, необходими 
за изпълнението на ЕСМ, финансирани от ОПРР: Топлинно изолиране на 
външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Подмяна на дърв. дограма с 
PVC и AL; Топлинно изолиране на неотопл. с-н; Подмяна на част от 
осветлението - макс. доп. стойност: 161 136,28 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ III. Упр. на Авт. надзор на Обект 1 - макс. доп. стойност - 
900,00 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ I. Проектиране на Обект 2: Сгради на ОУ „Кл. Охридски” гр. 
Попово, ул. „Славянска” № 8 с прието общо РЗП 1035,2 - Подобект 2.1: 
Учебна сграда 1 на „Основно училище Климент Охридски”- гр. Попово с 
приета РЗП 441,00 - Макс. доп. стойност  - 2 646,00 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР на:Обект 2, Подобект 2.1: Учебна сграда 
1 - Видове работи, необходими за изпълнението на ЕСМ, финансирани от 
ОПРР: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; 
Подмяна на дърв. дограма с PVC и AL; Топлинно изолиране на под - Макс. 
доп. стойност  - 28 940,00 лв. без ДДС
ДЕЙНОСТ III. Упр. на АН на Обект 2, Подобект 2.1: Учебна сграда 1 - 
Макс. доп. стойност  - 882,00 лв. без ДДС;
ДЕЙНОСТ I. Проектиране на Обект 2: Сгради на ОУ „Кл. Охридски” гр. 
Попово, ул. „Славянска” № 8 с прието общо РЗП 1035,2 - Подобект 2.2: 
Учебна сграда 2 на „Основно училище Климент Охридски”- гр. Попово с 
приета РЗП 594,2 м2 - Макс. доп. стойност  - 3565,17 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР на Обект 2; Подобект 2.2, Учебна сграда 
2 - Видове работи, необходими за изпълнението на ЕСМ, финансирани от 
ОПРР: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на дърв. дограма с 
PVC и AL; Топлинно изолиране на покрив; Газифициране, изграждане на 
отопл. И-я; Дост. и  монтаж на осветителни тела - Макс. доп. стойност  
- 108 632,41 лв. без вкл. ДДС
ДЕЙНОСТ III. Упр. на АН на Обект 2, Подобект 2.2: Учебна сграда 2 - 
Макс. доп. стойност  - 1 188,40 лв. без вкл. ДДС 
Дейности и видове работи, необходими за изп. на ЕСМ, съфин. от общ. 
Попово ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР на: Обект 1: Сграда на ОУ „Л. 
Каравелов” гр. Попово, ул. „Отец Паисий” №3 с приета РЗП 450 м2;
Видове работи - Дейности по обособяване на санитарен възел в сградата; 
Дейности по основен ремонт на отопленителна инсталация и възстановяване 
на връзката с котелната централа с ОУ „Л.Каравелов“; Дейности по 
вътрешен основен ремонт на помещения(демонтаж на вътрешни леки 
преградни стени в класните стаи, настилки, бояджийски работи, ремонт на 
вътрешна дограма и др.); Дейности по изграждане на пожароизвестителна 
инсталация, слаботокова инсталация за интернет, озвучаване и др.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Срок за изработване и предаване на работните 

инвестиционни проекти
20

2 Предложение за изпълнение на поръчката 40
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹
40

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: 487386.24 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:  240
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 № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020; 
проектно предложение: BG16RFOP001-2.001-0050 „Подобряване на 
енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово”

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Инж. – пр- не, изпълн. на СМР и упр. на авт.  надзор при изпълн. на 
СМР на общ. сгради: Обект 1: Админ.  сграда на Общ. Попово; Об. 2: Общ. 
стол; Об. 3: Общ. Истор. музей; Об. 4: НЧ „Съзнание-1907г.”
Обособена позиция №:  
²

3
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 71500000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 71320000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 45400000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Попово,  Обект1: Админ. сграда на Общ. Попово; Обект2: Сграда на 
Общ. стол гр. Попово; Об.3: Сграда на Общ. исторически музей, 
гр.Попово; Обект4: сграда на НЧ "Съзнание 1907" гр. Попово
код NUTS:¹ BG334

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: 
Дейност I. Проектиране - Изработване Работни проекти за изп. на мерки, 
свързани с обновяване и осиг. на енергийна ефект. за всички обекти, с 
показатели, заложени в енерг. и техн. паспорти. 
Дейност II.  Изпълнение на СМР – Изп. на всички енергосп. мерки, които 
са предписани като задълж. за сградите в обсл. за енергийна ефект. и 
които водят до най - малко клас на енергопотребление "С"; Изпълн. на 
мерки по конструктивно възст./усилване, които са предписани като 
задължителни в техн. Обследв. на сградите /съгласно тех. паспорт на 
сградата, част Б, т.2; Изпълн. на мерки, свързани с подобр. на достъпа 
за лица с увреждания до сградите в съотв. с Наредба № 4 от 01.07.2009 
г.; 
Дейност III. Упр. на Авт. Надзор; 
Дейности и видове работи, необх. за изпълнението на ЕСМ, фин. от ОПРР:
ДЕЙНОСТ I. Проектиране на Обект 1: Админ. сграда на Общ. Попово, пл. 
„Ал. Стамболийски” № 1 с приета РЗП 5400 м2; Обект 2: Сграда на Общ. 
стол гр. Попово, пл. „Ал. Стамболийски” №2  с приета РЗП 521 м2; Обект 
3: Сграда на Общински исторически музей,  гр. Попово, бул. „България” № 
97 с приета РЗП 729,4 м2; Обект 4: Сграда на Народно Читалище „Съзнание
-1907г.” кв. Сеячи, гр. Попово с приета РЗП 770,02 м2 
ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР на:
Обект 1: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на дърв.; дограма 
с PVC и AL; Топлинно изолиране на покрив; Изграждане на собств.котелна 
и-я и реконстр. на отопл. и-я; Подмяна на част от осветлението 
Обект 2: Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на 
покрив; Подмяна на дърв. дограма с PVC и AL; Отопл.и-я, въвеждане на 
регулиране на температурата в помещенията; Изграждане на вентилац.и-я; 
Подмяна на ел.бойлер с газов;
Обект 3: Подмяна на дърв. дограма с PVC и AL; Топлинно изолиране на 
външни стени; Топлинно изолиране на покрив; 
Обект 4: Подмяна на дърв. дограма с PVC и AL; Топлинно изолиране на 
външни стени; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на 
еркер; 
ДЕЙНОСТ III. Упр. на Авт. надзор на Обект 1; Обект 2; Обект 3 и Обект 
4;
Дейности и видове работи, необходими за изпълнението на ЕСМ, 
съфинансирани от Общ. Попово:
ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР на:
Обект 1: Дейности по ремонт на фасади: обработка на фасади  и всички 
свързани с това дейности; елуксирани ламаринени плоскости на част от 
елементи от фасадата изложени на пряко атмосферно влияние и всички 
свързани с това дейности; демонтаж реновация и монтаж на защитни 
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метални решетки по фасада на сградата и всички свързани с това 
дейности; ремонт на повредени елементи на вече монтирана  PVC дограма и 
др. и всички свързани с това дейности 
2. Дейности по вътрешен ремонт:  Дейности свързани с нормалната 
експлоатация на сградата: евакуационно и аварийно осветление, ремонт на 
аварирали вертикални канализационни клонове, ремонт санитарни възли на 
2 и 3  етажи; Дейности свързани с основен ремонт на работни помещения: 
шпакловки, бояджийски работи(не се обхващат дейностите включени, като 
задължителни и съпътстващи) – партер, 1, 2 и 3 етажи;
Обект 2: Доставка и монтаж на технологично оборудване и всички свързани 
с това дейности– съгласно примерни технологична схема и списък на 
оборудване; Дейности по част - Електро и всички свързани с това 
дейности; Дейности по отопление и газификация: Да се предвиди 
газифициране на целия обект и захранване на всички газови прибори 
посочени в примерната технологична схема; Неотремонтираната отоплителна 
система да се реновира основно с отоплителни тела отговаряди на 
енергийните потребности на сградата; Вътрешни ремонти. 
Обект 3: Видове дейности обезпечаващи нормално функциониране на 
сградата: Отводняване и възстановяване на тротоарна настилки от северна 
и източна страна на сградата и всички свързани с това дейности; Подмяна 
на осветителните тела с енергоспестяващи и всички свързани с това 
дейности;
Обект 4: Дейности по основен ремонт на покрив; Дейности по вертикална 
планировка; 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1 Срок за изработване и предаване на работните 

инвестиционни проекти
20

2 Предложение за изпълнение на поръчката 40
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
40

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: 1469543.03 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:  240
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:
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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 № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020; 
проектно предложение: BG16RFOP001-2.001-0050 „Подобряване на 
енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово”

II.2.14) Допълнителна информация:

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:
Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република 
България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите 
(ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмет 
на настоящата поръчка: За Обособена позиция 1 и 3: - строежи от III-та 
категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.3, буква „в” от ЗУТ – жилищни и 
смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено 
обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 
200 до 1000 места за посетители; За Обособена позиция 2: - строежи от 
IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т. 4, буква „б” от ЗУТ –
жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м 
или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, а за чуждестранни 
лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата 
членка, в която са установени или на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ 
от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
(Приложение № 2).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква 
от участника, определен за изпълнител да представи копие на 
Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение 
на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В 
случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден 
еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от 
компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на 
тази държава. 
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от 
участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, 
ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците  попълват само 
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съответния раздел в ЕЕДОП.
 За док-не на личното състояние, на съответствието с критериите за 
подбор или на съответствие с техн. спецификации уч-ът може да представи 
удост. за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти 
или сертификат, издаден от сертифициращ орган.
При подаване на оферта уч-ът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 
единен европейски документ за обществени поръчки.
При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите 
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на 
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, 
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участник в 
процедурата е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, той може да докаже 
изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 
спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП. Възложителят може да 
не приеме представено док. за технически и проф. способности, когато то 
произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по 
смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ.
Преди сключв. на дог. за общ. поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основ. за отстраняване от процедурата, както 
и съответствието с поставените критерии за подбор. Док. се представят и 
за подизпълнителите и третите лица, 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 да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, 
съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от 
нормативен акт. Документът, с който се доказва изпълнението на това 
изискване - документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за 
наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите 
не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална 
база данни. 
 За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за 
подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може 
да представи удостоверение за регистрация в официален списък на 
одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ 
орган.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието 
с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от 
всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението. Когато участник в процедурата е обединение от физически 
и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за 
подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, 
ал. 2 – 4 от ЗОП. Възложителят може да не приеме представено 
доказателство за технически и професионални способности, когато то 
произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по 
смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси.
Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални 
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документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.
Изискването се прилага за всяка обособена позиция.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на 
изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка 
„Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по 
смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в 
строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия 
или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, 
съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 
02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи 
III-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.3, буква „в” от ЗУТ, За 
Обособена позиция 1 и 3 и минималната застрахователна сума за строежи 
от IV-та категория – строежи по чл. 137, ал.1, т. 4, буква „б” от ЗУТ - 
За Обособена позиция 2, определени с Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството. За 
участник, установен/регистриран извън РБългария, застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, 
където е установен/регистриран участникът. 
Участникът попълва  поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово 
състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква 
от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, 
ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка 
„Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез 
пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по 
основателна причина участник 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. 
Документите за доказване на поставените изисквания се представят от 
участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, 
ал. 5 и 6 ЗОП. При подаване на оферта участниците  попълват само 
съответния раздел в ЕЕДОП.

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. Уч-кът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни 
с тези на об. позиция, най-много за последните 5 години от датата на 
подаване на офертата за строителство. 
2. Уч-кът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни 
с тези на об. позиция, най-много за последните три години от датата на 
подаване на офертата за услуги.
3. Уч-кът следва да разполага с технически лица, включени или не в 
структурата на участника, включително такива, които отговарят за 
контрола на качеството.  Документът, с който се доказва изпълнението на 
това изискване е – Списък на технически лица, включени или не в 
структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола 
на качеството;
4. Уч-кът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с 
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 
Документът, с който се доказва изпълнението на това изискване е –
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;
5. Уч-кът следва да прилага системи за управление на качеството. 
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Изискванията се прилагат за всяка обособена позиция (1, 2 и 3)
 За док-не на личното състояние, на съответствието с критериите за 
подбор или на съответствие с техн. спецификации уч-ът може да представи 
удост. за регистрация в офиц. списък на одобрени стоп. субекти или 
сертификат, издаден от сертифиц. орган.
За доказване съответствието си с критериите за подбор У-кът попълва 
раздел  В: "Техн. и професионални способности в Част IV: „Критерии за 
подбор“ ЕЕДОП, както следва: полета 1а; 1б; 2; 6, както и Раздел 
Г::Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП".
Преди скл. на договор уч. опр. за изпълнител представя:Спис. на 
строит., идент. или сходно с предм. на обособ. позиция, заедно с удост. 
за добро изп., които съдържат стойност, дата, на която е прикл. изп., 
място, вида и обема, както и дали то е изп.в съотв. с норм. изисквания.
Списък на услугите, идент. или сходни с предм. на обособ. позиция, с 
посочв.  стойност, датите и получ., заедно с док-во за извърш. услуга.
Списък на техн. лица, включит. тези, които отгов. за контр. на 
качеството;
Списък на персонала, който ще изп. поръчката, които ще отговарят за 
изпълнението, в който е посочена проф. компет на лицата;
Копие на сертификат, издаден от незав. лица, които са акредит. по 
съотв. серия европ. стандарти от Изп. агенция „Бълг. служба за 
акредитация" или от друг национ. орган по акредит., който е страна по 
Многостр. споразум. за взаимно признаване на Европ. организация за 
акредит., за съответната област или да отговарят на изискв. за 
признаване съгл.чл. 5а, ал. 2 от Зак. за национ. акредит. на органи за 
оценяв на съответствието.
При уч. на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с крит. за подбор 
се доказва от обед. участник, а не от всяко от лицата, вкл. в него, с 
изключ. на съответна регистрация, представяне на сертиф. или друго 
условие, необход. за изпълн. на поръчката, съгласно изискв. на норм. 
или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението. Когато участник в процедурата е обединение от ФЛ и/или 
ЮЛ, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 
капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 
от ЗОП. Възложителят може да не приеме представено док. за технически и 
проф. способности, когато то произтича от лице, което има интерес, 
който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ. Преди 
сключв. на дог. за общ. поръчка, възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основ. за отстраняване от процедурата, както 
и съответствието с поставените критерии за подбор. Док. се представят и 
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
1.Уч-кът, през последните 5 г., считано от датата на подаване на 
офертата, следва да е изпълнил строителство и/или инженеринг, идент. 
или сходно с предмета на обособ. позиция (ОП) за която се подава оферта 
на мин. 1 обект. Под „сходно” строителство с предмета на всички ОП да 
се разбира изгр. и/или рек., и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт 
на сграда.; Под „сходен” инженеринг с предмета на всички ОП следва да 
се разбира проектиране и изграждане (инженеринг) в съотношение 95% СМР 
и 5% проектиране на изгр. и/или рек., и/или основен ремонт, и/или текущ 
ремонт на сграда. 
2.Уч-ът, през последните 3 г., считано от датата на подаване на 
офертата, следва да е изпълнил мин. 1 услуга, идент. или сходна с 
предмета на (ОП) за която се подава оферта. Под „сходна” услуга с 
предмета на всички ОП да се разбира изготвяне на инв. проект за изгр. 
и/или рек. и/или основен ремонт и/или въвеждане на енергоспестяващи 
мерки на сграда. Изискв. за изпълнена услуга се счита за покрито при 
изпълн. на инженеринг.
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3.Уч-ът да разполага с технически лица, включени или не в структурата 
на уч., включително такива, които отговарят за контрола на качеството, 
както и с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. комп. за 
изп. на поръчката, както следва:
А.) Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълн. на СМР. 
Технич. ръководител – да е назн. по трудов договор, съгласно чл. 163а, 
ал. 1 от ЗУТ – да има висше обрааз. с квалиф. "строи. инж.", "инж." или 
"арх.", или средно образов. с 4 год. курс на обучение и придобита проф. 
квалиф. в областите "Арх. и строителство" и "Техника" или екв; опит на 
управленска позиция на мин. 2 строит. обекта с предмет еднакъв или 
сходен с предмета на всички ОП. 
Спец. – контрол на качеството – да е назначен по тр. договор, съгласно 
чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС, притежаващ валидно удост./серт. за 
преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството или екв.; опит при изпълн. на мин. 1 обект, като изпълн. 
длъжността, за която е предложен.
Спец. по ЗБУТ - да е назначен по тр. договор, съгласно чл.15, ал.1, 
т.4, б.„в“ от ЗКС; валидно удостоверение за „Дл. Лице БЗ” съгласно 
Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. или екв.; опит при изпълн. на мин. 1 
обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
Б.) Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълн. на проект. и авт. 
надзор. 
„Архитектура“ - висше обр.; придобита обр. –квалифик. степен „Магистър” 
по спец. „Архитектура” или екв.; пълна проект. правосп. от КАБ, респ. 
призната проф. квалиф. Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/;
„Конструктивна” - висше обр.; придобита обр. –квалифик. степен 
„Магистър” по спец. „ПГС”,„ССС” или екв.; пълна проект. правосп.  от 
КИИП, респ. призната проф.  квалифик.  съгл. ЗППК; 
„Електро”-висше обр.; придобита обр. –квалифик. степен „Магистър”, 
квалиф. „Електротехника” или екв.; пълна проект. правосп. от КИИП, 
респ. призната проф. квалифик. съгл. ЗППК; 
„Енергийна ефективност”- висше обр.; придобита обр.–квалифик. степен 
„Магистър”, спец.  в областта на топлотехниката или екв.; пълна проект. 
правосп. от КИИП, респ.  призната проф.  квалифик.  съгл. ЗППК; 
„Пожарна безопасност”-пълна проект. правосп. от КИИП, респ.  призната 
проф.  квалифик.  съгласно ЗППК; Удост. за завършен курс по пожарна 
безопасност съгласно Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. или Удост. за 
пълна проект. правосп. по интердисциплинарна част пожарна безопасност; 
„План за упр. на строит. отпадъци”-Сертиф. за завършен курс на обучение 
по Наредба за управл.  на строит. отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали; пълна проект. правосп. от КИИП, респ. призната 
проф.  квалифик. съгл. ЗППК;
„План за безоп. и здраве”-пълна проект. правосп. от КИИП, респ. 
призната проф.  квалифик.  съгл. ЗППК;
4. Уч-ът да прилага система за управление на качество EN ISO 
9001:2008/EN ISO 9001:2015 или екв., или екв. мерки с обхват на 
сертифик. проект. и стоит., сходни с предмета на всяка ОП.
Изискванията се прилагат за всяка ОП 

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:
При изпълнението на договорa за общественa поръчкa изпълнителят и 
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неговите подизпълнители (в случай, че има такива) са длъжни да спазват 
всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения 
и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право 
съгласно приложение № 10 от ЗОП.
При изготвяне на офертата участникът следва да декларира, че са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация 
за приложимите правила и изисквания свързани, с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в Република България са посочени в указанията към 
документацията за участие.

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
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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: 20.01.2017 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
________ 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: 23.01.2017 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: Сградата на Общинска администрация Попово, гр. Попово, ул. Александър Стамболийски  
№1,ет. 1, зала на ЦАУИ
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят 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
1. Изискв. на възлож. към личното състояние на участниците е съгласно 
т. 3. от указанията „Изисквания към уч-те“ -  Изискванията се прилагат 
за всяка ОП
2. Възл. отстр. от участие в процедура:
2.1. уч-к, за когото са налице обст. по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5, 
6 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1, 2, 3, 4, 5 от ЗОП; 
2.2. уч-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 
изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в 
док.; 
2.3.  уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предв. обявените условия на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и 
труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на меж. 
екологично, соц. и труд. право, които са изброени в прил. № 10 от ЗОП; 
2.4. уч-к, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
2.5. уч-ци, които са свързани лица; 
2.6. за когото е установено, че: 
а) е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за 
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подбор; 
б) не е предост. изискваща се информация, свързана с удост. липсата на 
основания за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор; 
2.7. за когото е налице конфл. на интереси, който не може да бъде 
отстранен. 
2.8. За когото е установено наличие на основ. по чл.3, т.8 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия 
закон.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността 
на дог. без вкл. ДДС – по всяка обособ. позиция. Гар. за изп. на дог. 
може да се представи под формата на: Банкова гаранция; Парична сума, 
преведена по сметка на Община Попово: Банка – „Банка ДСК” ЕАД; Банков 
код: STSABGSF; Банкова сметка: BG98STSA93003300135430; Застраховка, 
която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гар. за изпълн. на дог. 
Когато участникът избере гар. за изпълн. на дог. да бъде банкова 
гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и 
неотменима, в полза на общ. Попово и със срок на валидност – 30 дни 
след изтичане срока на гаранционно поддържане. При представяне на 
гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се 
посочва договора, за който се представя гаранцията.
Когато уч. определен за изпълнител избере гаранцията за изпълн. да бъде 
банкова гаранция, същата следва да съдържа задължение на банката-гарант 
да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от 
възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за 
сметка на уч-ка. 
Когато гар-та е представена под формата на парична сума или банкова гар
-ия, то тогава тя може да се предостави от името на изпълн. за сметка 
на трето лице – гарант. Когато уч-кът, определен за изпълн. избере да 
представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която 
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, 
то застраховката следва да отговаря на изискванията, посочени в 
Указанията. Когато избраният изпълн. е обединение, което не е ЮЛ, всеки 
от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на 
застраховката. Уч., определен за изпълн. на общ. поръчка, представя 
оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на 
платежния документ за внесената гар. за изпълнение на дог. преди 
подписването на самия дог. Гар. за изпълн., преведена по банков път, 
следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възл. не по-късно от 
датата на сключване на дог. за общ. поръчка. 
Тъй като предмета на поръчката включва гаранционно поддържане, на 
изпълнени СМР и съоръжения на обектите/подобектите за срок по предл. на 
уч-ка - за съотв. обособ. позиция,  то  1% от 3% гар. за изпълн. на 
дог. е предн. за обезпеч. на гаранц. поддържане. Условията и сроковете 
за задържане или освобожд. на гар. за изпълн. се уреждат в дог.

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
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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):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-
дневен срок от изтичане на срока по чл. 103, ал. 3 от ЗОП - срещу 
решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на 
обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 16.12.2016 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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