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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: [ООП-19-2/02.04.2019] 

  

Възложител: [Община Попово] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00012] 

Адрес: [гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Тодор Тодоров] 

Телефон: [0608 40234] 

E-mail: [ob_porachki@popovo.bg] 

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

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: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция № 1: “Основен ремонт на тротоарни настилки по площад „3-ти 

Март” – изток от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „България“” 

  

Обособена позиция № 2: “Основен ремонт на тротоарни настилки на северен тротоар 

на ул. „Ген. Баранов” в участъка от бул. „Михаил Маджаров“ до 100м в източна 

посока““ 
 

Кратко описание: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 

авторски надзор по две обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция № 1: “Основен ремонт на тротоарни настилки по площад „3-ти 

Март” – изток от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „България“” 

  

Обособена позиция № 2: “Основен ремонт на тротоарни настилки на северен тротоар 

на ул. „Ген. Баранов” в участъка от бул. „Михаил Маджаров“ до 100м в източна 

посока““ 
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Място на извършване: [територията на град Попово] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [42 333.33] 

  

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

 

Номер на обособената позиция: [ 1 ] 

  

Наименование: [Обособена позиция 1: Основен ремонт на тротоарни настилки по площад „3-ти 

Март” – изток от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „България“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [34 916.67] 
 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

В Обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или 

юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и посочените в 

настоящата обява изисквания. Не се допуска участие на дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.. 

Изисквания за личното състояние:  
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за 

който са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията по 

чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) за изпълнение на строежи Втора група, Трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3. 

от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС), или за по-висока 

категория строежи от същата група, 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. 

Доказване: При подаване на оферта, участниците декларират съответствието си 

с изискванията за годност чрез попълване на необходимата информация в Образец № 1 – 

Представяне на участника. 

Преди сключване на договора, за доказване съответствието с това изискване, 

участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидно удостоверение 

за вписване в ЦПРС. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да 

представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от 

компетентен орган на държавата в която участникът е установен, доказващи 

вписването на участника в съответен регистър на тази държава. 
 

Икономическо и финансово състояние:  

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност 

в строителството и проектирането” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ. 

Доказване: При подаване на оферта, участниците декларират съответствието си 

с изискванията за годност чрез попълване на необходимата информация в Образец № 1 – 

Представяне на участника. 
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Преди сключване на договора, за доказване съответствието с това изискване, 

участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидна Застраховка за 

професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 

171 от ЗУТ. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на 

документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално 

изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ. 
 

Технически и професионални способности: 

3.1. Участникът следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните 5 (пет) години, считано от 

датата на подаване на офертата.  

Под „идентично или сходно” следва да се разбира строителни работи по полагане 

на асфалт на пътни настилки, по тротоарни настилки, благоустройствени мероприятия. 

Минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил строителство на минимум 1 

(един) обект, идентично или сходно с предмета на поръчката. 

Доказване: При подаване на оферта, участниците декларират съответствието си 

с изискванията за изпълнено строителство чрез представяне на Списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

 

3.2. За изпълнение на дейностите по изготвяне на работен проект, участникът 

следва да разполага с екип от експерти по следните части: 

3.2.1. Проектант по част Паркоустройство и благоустройство; 

3.2.2. Проектант по част ПБЗ 

3.2.3. Проектант по част ПУСО 

3.2.4. Проектант по част ПБ 

Всички проектанти от състава на участника, трябва да притежават валидно 

удостоверение за съответната проектантска правоспособност, удостоверено към момента на 

подаване на офертата. 

Доказване: Чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на 

лицата. 

3.3. За изпълнение на строително–монтажните работи на обектите, участникът да 

разполага с минимум следния експертен състав: 

3.3.1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от Закона 

за устройство на територията; 

3.3.2. Специалист ЗБУТ, в съответствие с чл. 15, ал. 1, т. 4, буква „в” от Закона за 

камарата на строителите, притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за 

безопасност и здраве”.  

3.3.3. Специалист – контрол на качеството, в съответствие с чл. 15, ал. 1, т. 4, 

буква „б“ от Закон за камарата на строителите, притежаващ валидно 

удостоверение/сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност или еквивалентно. 

Забележка: Посочените от участника експерти технически лица могат да 

съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на 
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обществената поръчка, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални 

изисквания за съответната позиция. 

Доказване: Чрез представяне на Списък на технически лица, включени или не в 

структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на 

качеството. 

Забележка: Участниците имат право да използват едни и същи технически лица и 

за двете обособени позиции. 

 
Номер на обособената позиция: [ 2 ] 

  

Наименование: [Обособена позиция 2: Основен ремонт на тротоарни настилки на северен тротоар 

на ул. „Ген. Баранов” в участъка от бул. „Михаил Маджаров“ до 100м в източна посока“] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [7 833.33] 
 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

В Обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или 

юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и посочените в 

настоящата обява изисквания. Не се допуска участие на дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.. 

Изисквания за личното състояние:  
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за 

който са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията по 

чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) за изпълнение на строежи Втора група, Четвърта категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 

2.4. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС), или за по-висока 

категория строежи от същата група, 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. 

Доказване: При подаване на оферта, участниците декларират съответствието си 

с изискванията за годност чрез попълване на необходимата информация в Образец № 1 – 

Представяне на участника. 

Преди сключване на договора, за доказване съответствието с това изискване, 

участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидно удостоверение 

за вписване в ЦПРС. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да 

представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от 

компетентен орган на държавата в която участникът е установен, доказващи 

вписването на участника в съответен регистър на тази държава. 
 

Икономическо и финансово състояние:  

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност 

в строителството и проектирането” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ. 

Доказване: При подаване на оферта, участниците декларират съответствието си 

с изискванията за годност чрез попълване на необходимата информация в Образец № 1 – 
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Представяне на участника. 

Преди сключване на договора, за доказване съответствието с това изискване, 

участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидна Застраховка за 

професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 

171 от ЗУТ. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на 

документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално 

изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ. 
 

Технически и професионални способности: 

3.1. Участникът следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните 5 (пет) години, считано от 

датата на подаване на офертата.  

Под „идентично или сходно” следва да се разбира строителни работи по полагане 

на асфалт на пътни настилки, по тротоарни настилки, благоустройствени мероприятия. 

Минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил строителство на минимум 1 

(един) обект, идентично или сходно с предмета на поръчката. 

Доказване: При подаване на оферта, участниците декларират съответствието си 

с изискванията за изпълнено строителство чрез представяне на Списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания 

 

3.2. За изпълнение на дейностите по изготвяне на работен проект, участникът 

следва да разполага с екип от експерти по следните части: 

3.2.1. Проектант по част Паркоустройство и благоустройство; 

3.2.2. Проектант по част ПБЗ 

3.2.3. Проектант по част ПУСО 

3.2.4. Проектант по част ПБ 

Всички проектанти от състава на участника, трябва да притежават валидно 

удостоверение за съответната проектантска правоспособност, удостоверено към момента на 

подаване на офертата. 

Доказване: Чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за 

изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на 

лицата. 

3.3. За изпълнение на строително–монтажните работи на обектите, участникът да 

разполага с минимум следния експертен състав: 

3.3.1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от Закона 

за устройство на територията; 

3.3.2. Специалист ЗБУТ, в съответствие с чл. 15, ал. 1, т. 4, буква „в” от Закона за 

камарата на строителите, притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за 

безопасност и здраве”.  

3.3.3. Специалист – контрол на качеството, в съответствие с чл. 15, ал. 1, т. 4, 

буква „б“ от Закон за камарата на строителите, притежаващ валидно 

удостоверение/сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопасност или еквивалентно. 

Забележка: Посочените от участника експерти технически лица могат да 
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съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на 

обществената поръчка, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални 

изисквания за съответната позиция. 

Доказване: Чрез представяне на Списък на технически лица, включени или не в 

структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на 

качеството. 

Забележка: Участниците имат право да използват едни и същи технически лица и 

за двете обособени позиции. 

  

 
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: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [План за организация на работата]                                           Тежест: [55] 

 

Име: [Срок за изпълнение]                                                                    Тежест: [5] 

 

Име: [Ценово предложение ]                                                                 Тежест: [40] 

 

 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [12/04/2019]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [11/07/2019]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [15/04/2019 г., 10:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [сградата на Община Попово, ет. 1, залата на ЦАУИ] 

  

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         
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Идентификация на проекта, когато е приложимо: [] 

  

  

Друга информация: 

 
При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия. Пълен достъп до документацията е осигурен на адреса на профила на 

купувача на възложителя: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/137-

sabiraneoferti/2417-inj-02042019.html. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от 

участника лично или от упълномощен от него представител в деловодството на общинска 

администрация на адрес: гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1. Върху опаковката участникът 

посочва: 

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. наименованието на поръчката и обособената позиция, за която участникът подава оферта.  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [02/04/2019] 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [д-р Людмил Димитров Веселинов] 

Длъжност: [Кмет на община Попово] 

 


