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: [ 7 ]

изх.№12-00-183/27.05.2019г.
Възложител: Община Созопол
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 000568
Адрес: Созопол 8130, пл.Хан Крум №2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Галина Георгиева и Божана Вълкова-Чампарова
- юристи
Телефон: 0550 /25773
E-mail: otdel_pnous@abv.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: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект
довеждащ път до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно
съхранение на опасни битови отпадъци" по Българо - швейцарската програма за
сътрудничество“
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Кратко описание: Довеждащ път до Пилотен център за събиране и съхраняване на
опасни битови отпадъци - Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно
събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци" по Българо - швейцарската
програма за сътрудничество" е разработен въз основа на техническо задание, геодезическа и
кадастрална основа.
Достъпът до границата на площадката, отредена за пилотен център се осъществява по т.н.
Довеждащ път, с начало от т. 0 на km 0+000. Началото съвпада с край на т.н. местен път,
който е отклонение от общинската пътна мрежа. Изграждането на Довеждащият път ще се
осъществи след етапа на изграждане на т.н. местен път.
Трасето на пътя в план е хоризонталната проекция на проектната ос. Състои се
от прави и криви участъци. Решението на проектната ос е съобразено със:
 съществуващата ситуация на терена;
 границите на имот ПИ 81178.51.58
Дължина на довеждащият път е L = 125.50 m. Началото му е от т.0 (км 0+000).
Съгласно “Норми за проектиране на пътища е избран габарит Г6. Ширина на
пътното платно 6.00м, размер на лентата 3.50м и 2х1.25м за банкети. Тези размери на
пътните елементи са за прав участък. За участъци в крива платното за движение се
уширява. Стойноста на уширението е 0.60м от вътрешната страна на кривата, като се
отнема от ширината на банкета.
Елементите на пътната конструкция са избрани съответно при категория на
движение – лека с интензивност до 11 бр.автомобили/ден за период от 15 години.
Типовете настилки са следните:
 плътен асфалтобетон с дебелина 4 cm;
 неплътен асфалтобетон с дебелина 4 cm;
 горен основен пласт (битумизирана баластра) с дебелина 5 cm;
 долен основен пласт с дебелина 35 cm.
Обща дебелина на настилката е: 48 cm

Място на извършване: за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на
цялостното възлагане, съобразно планираните дейности – ПИ 81178.48.33- Довеждащ
път, с начало от т. 0 на km 0+000. Началото съвпада с край на т.н. местен път, който е
отклонение от общинската пътна мрежа до ПИ с идентификатор 81178.51.58 , община
Созопол
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 196 910 лв. (сто деветдесет и шест

хиляди деветстотин и десет лева), без вкл. ДДС .

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:
Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП
2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник1, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП,
възникнали преди или по време на процедурата когато:
а) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172,
чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 –
353е от Наказателния кодекс;
б) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т..2.2.1., в
друга държава членка или трета страна;
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на взложителя и на участника, или аналогични
задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
Забележка: Това основание не се прилага, когато размерът на неплатените
дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния
общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
д) е установено, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за остраняване или изпълнението на критериите за подбор;
бб ) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
е) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
ж) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
„Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от
него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може
да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество и за които би могло да се приеме, че влияе на
тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената
поръчка.
Основанията по т. 2.1.1, б. “а”, „б“ и “ж” се отнасят за лицата, които представляват
участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи
съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи
участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв,
или документите, удостоверяващи правосубектността му.
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„"Участник" е стопански субект, който е представил оферта или идеен проект или е поканен да участва в
преговори..
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В случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за
същите следва да не са налице горните основания за отстраняване на процедурата.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица,
изискванията на чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.
2.1.2 Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП са:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници по чл.
105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал 1 и 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 244, ал. 1
от Търговския закон.
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал.
1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – за лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която
клонът е регистриран
8. при кооперациите – лицата по чл.20, ал.1 и чл.27 ал.1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения- членовете на управителния съвет по чл.30, ал.1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случай на чл.30, ал.3 от от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел;
10.при фондациите – лицата по чл.35, ал.1 от от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
12. за чуждестранните лица- за лицата, които представляват, управляват и
контролират участника съгласно законодателството надържавата, в която са установени;
В случаите по т.11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията
се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
При поискване от страна на възложителя и/или неговия помощен орган комисията
назначена да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедурата
участниците са длъжни да представят необходимата информация относно правноорганизационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от
наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие
по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да
се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица.
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Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в
отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от
ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което
не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези
обстоятелства.
2.1.3.Основанията за отстраняване по т. 2.1.1 по-горе се прилагат до изтичане на
следните срокове:
аа) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по
т. 2.1.1, б. “а” и „б“, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
бб)Три години от датата на:
-Влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или
участникът е отстранен за наличие на на обстоятелствата по т. 2.1.1, б. “д” под буква аа);
-влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието
на обстоятелства по т. 2.1.1, б. “е”, освен ако в акта е посочен друг срок;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства се попълва в
приложените образци на декларации.
2.1.4.Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, и може да докаже, че:
а/ е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
б/е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
в/ е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.
г/е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от
Кодекса на труда.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл.56,ал. 1 от ЗОП мерки
и представените доказателства се посочват в протокола за класиране или прекратяване на
процедурата
2.2. Други основания за отстраняване:
2.2.1. Освен на основанията по чл.54 от ЗОП, Възложителят ще отстрани от участие:
2.2.1.1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2.2.1.2.участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а)

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
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б) 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, които са изброени в приложение
№ 10 към ЗОП;
2.2.1.3.участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято
офертане е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;
2.2.1.4.участници, които са свързани лица2;
2.2.1.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията
за представяне, включително за форма, начин и срок.
2.2.1.6. участник, който след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок,
не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
2.3.Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка
участници, за които са налице следните национални основания за отстраняване:
2.3.1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и
чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2.3.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3
от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
2.3.3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
2.3.4. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между
участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
2.3.5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
Съгласно чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици не се допуска пряко или косвено участие в
настоящата обществена поръчка на участници, които са дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от 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 смисъла на чл. 4 от същия закон. Участникът следва да опише
приложимото изключение в ЕЕДОП
2.3.6. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
Участникът следва да посочи информацията по т.2.3 в Част III, Раздел Г „Други
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство ва възлагащия орган или Възложителя на държава членка“ от ЕЕДОП.
2.4 Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и специфичните основания за изключване, посочени в
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т.2.3, възникнали преди или по време на процедурата.
2.5.Горните основания се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от
основанията за отстраняване.
2.6.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания, се прилагат и
по отношение на подизпълнителите и третите лица.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: За доказване
наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност,
Участникът трябва да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален
регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, а
за чуждестранни лица - в аналогичен регистър (съгласно националното им
законодателство и при условията на взаимно признаване), за изпълнение на строежи от:
IIра (втора) група, III-та/трета/ категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1. от
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на
строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗУТ
За съответстващ с поставеното изискване и на основание чл. 9, ал. 6 от ПРВВЦПРС,
Възложителят ще приеме и Участник, който е вписан за строежи втора група и
категория, по-висока от трета.

Икономическо и финансово състояние:
Всеки Участник, подаващ оферта за участие в процедурата трябва да е застрахован с
валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“), с покритие,
съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а
именно: в размер не по-малък от 200 000 лв. (двеста хиляди лева), каквато е
минималната застрахователна сума за строителство ІIIта категория по чл. 137, ал. 1, т. 3
от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството.
!!! За Участник или партньор в Обединение – Участник, който е
установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална
отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена
съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран
стопанския субект.
Технически и професионални способности:
За доказване наличие на изискуемите технически и професионални способности,
Участникът трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални
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изисквания:
5.1. През предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, е
изпълнил поне 2 (две) строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с
предмета на настоящата обществена поръчка.
!!! Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на
настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или
реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на следните обекти на
техническата инфраструктура (по смисъла на §5, т. 31 от ДР на ЗУТ): линейни
инженерни мрежи на транспорта и съоръженията към тях..
!!! Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците
строително-ремонтни/строително-монтажни работи с конкретен обем на
дейността, който да се приема като идентичен или сходен с обема на настоящата
обществена поръчка.
Участникът трябва да разполага с необходимите инструменти и техническо
оборудване (строително оборудване, транспортни средства и механизация), които да
позволяват изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в съответствие с
изискванията на Техническата спецификация и количествената сметка, в което число
минимум:
- Багери - 1 бр.;
- Челни товарача – 1 бр.;
- Товарни автомобили/самосвали – 2 бр.;
-Асфалтополагащи машини– 1 бр.,
-Валяк вибрационен – 2 бр
-Валяк пневматичен – 1 бр.
-Автогудронатор – 1 бр.
Участникът трябва да разполага със следните експерти от инженерно–техническия и
ръководен екип на Участника:
- Инженер „ Инженер „Пътно строителство “;
- Технически ръководител;
- Отговорник/специалист по контрола на качеството;
- Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве.
Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за
управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или
еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството на пътища и пътни
съоръжения .
Участниците трябва да имат разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана
система за управление на околната среда по Стандарт EN ISO 14001:2004 (14001:2005),
или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството на пътища и пътни
съоръжения .
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За всички гореизброени условия за допустимост се подават декларации.
Документите, чрез които се доказва липсата на основанията за отстраняване на
Участника и които, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП се представят преди подписване на
договора за обществена поръчка, са конкретно определените в чл. 58, ал. 1 – ал. 5 от
ЗОП

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: [Показател П1 - „Технологична последователност и организация за изпълнение на
поръчката“]
Тежест: [ 60% ]
Име: [Показател П2 - „Предлагана цена“,]
Тежест: [40% ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.06.2019г]

Час: (чч:мм) [17.00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.09.2019]

Час: (чч:мм) [17.00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [12.06.2019]

Час: (чч:мм) [11.00]

Място на отваряне на офертите: гр.Созопол, пл.Хан Крум №2,
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 (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [27.05.2019]

Възложител
Трите имена: Петя Спирова Чапевова
Длъжност: заместник Кмет на община Созопол

10

