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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
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 Силистра

000565537

Пощенски адрес:

ул. Симеон Велики 33
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Силистра

BG325

7500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Ирина Николова

+359 86-816260

Електронна поща:

Факс:

op_silistra@silistra.bg

+359 86-823343

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.silistra.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=552
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://poruchki.silistra.bg/index.php?id=552
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана

УНП: 3d7a27cf-0081-4a90-aef2-677713dcc836

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила

1

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична
зона Наводари - Силистра“, проектен код ROBG-432 финансиран по Програма
Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 По ОП
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45000000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична
зона Наводари - Силистра“, проектен код ROBG-432 финансиран по Програма
Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 По обособени позицииОП 1 –
Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт“,
град Силистра ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни
превозни средства с електрозадвижване
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
2219362.32
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт“,
град Силистра
Обособена позиция №: 1
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233162
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. Силистра
код NUTS:¹ BG325
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Проектното решение обхваща 7,349км от веломрежата на град Силистра.Те
са разделени на 8 участъка, определящи различни направления от
транспортно-комуникационната схема на града.
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Общата дължина на осемте участъка от веломрежата е 7349м.
Дължината на двупосочните алеи е 4782 м, а дължината на еднопосочните
алеи е 5134м.
В цялата си част велоалеите се разполагат в сервитута на уличната
регулация. Не се засягат частни имоти и няма необходимост от
отчуждителини процедури.
Габаритите на велоалеите са: широчина 2,50м за двупосочно движение и
1,501м за еднопосочно движение.
Там където е използвана част от пешеходна пътека и остава недостатъчна
широчина за пешеходците е предвидено уширяване или преместване на
пешеходното движение.
Настилката за велоалеята е предвидена да отговоря, както е изискването
на Възложителя, за натоварване от 2 тона на ос. Тя е оразмерена за
дебелини: 4см плътен асфалтобетон, 4см неплътен асфалтобетон върху 35см
трошенокаменна настилка, върху уплътнена земна основа.
За плавното адаптиране на велоалеите към уличната мрежа ще бъдат
предвидени изграждането на рампи, подпорни стени и заграждения, за
обезопасяване на велосипедното движение. Ще бъдат монтирани Метални
парапети, огради, колчета, разделители на движението и гумени
бордюри.Всички слизания и качвания от тротоар на пътно платно и обратно
ще са осигурени с необходимите скосявания при подходящи наклони. Където
пешеходните пътеки са в непосредствена близост до велоалеите ще бъде
предвидено понижаване на бордюрите и пред тях.
Площадка за паркиране на велосипеди – вело паркинг/велостоянка/
По трасетата на велоалеите в близост до специфични съсредоточавания на
хора, като например училища, спортни зали, паркове, пазари, автогари и
др. са предвидени вело паркинги с велостойки за оставяне на
велосипедите, с възможности за заключване. Те са разположени
непосредствено до велоалеите или встрани от тях. Предвидени за
изграждане са 7 велостоянки.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²_
1
П1 - Срок за изпълнение на поръчката
2
П2 - Организация за изпълнение на поръчката
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²_
Цена - Тежест: ²¹

10
40

50
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:
2013222.03
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: 9 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

„Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра“,
проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния –
България 2014-2020
II.2.14) Допълнителна информация:

минимален срок за изпълнение - 180 календарни дни
максимален срок за изпълнение - 270 календарни дни

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с
електрозадвижване
Обособена позиция №: 2
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
09331200
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45223110
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. Силистра
код NUTS:¹ BG325
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Проектът предвижда монтирането на стоманена конструкция към
съществуваща асфалтова и бетонова настилка, която покрива голяма част
от открит паркинг за леки автомобили в УПИ I – 8615 за КЖС и обществено
обслужване, кв.15,ЦГЧ, гр. Силистра, общ.Силистра.Предвижда се
монтирането на 8 бр. мет.колони, които се анкетират към предварително
изляти в земята единични стъпки/основи. Височината на колоните е
съобразена с функционалното предвиждане за паркиране и гариране на
всякакъв клас и тип леки автомобили, като височината им е 3,65см.
Покривната конструкция е предвидена едноскатна, с минимален наклон от
12 градуса, като върху наклонените греди ще се монтират столици и
лам.основа. Върху нея са предвидени и монтирането на фотоволтаични
соларни панели, които ще спомагат за зареждането на двойната зарядна
станция. Всичко това е описано подробно в проект по част
Електро.Предвидено е паркиране за 14 бр. леки автомобили. Предвижда се
и цялостно благоустрояване в рамките на СМР, като полагане на нова
алейна настилка бетонови блокчета, нови бордюри и полагане на нова
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асфалтова настилка.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²_
1
П1 - Срок за изпълнение на поръчката
2
П2 - Организация за изпълнение на поръчката
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²_
Цена - Тежест: ²¹

10
40

50
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:
206140.29
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: 6 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

„Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра“,
проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния –
България 2014-2020
II.2.14) Допълнителна информация:

минимален срок за изпълнение - 120 календарни дни
максимален срок за изпълнение - 180 календарни дни
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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:

Възложителят поставя критерий за подбор по чл.60, ал.1 от ЗОП, а
именно: Участникът да има регистрация в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение,
както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5,
ал. 1, т. 2 и ал. 6 от Правилник за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя и ТРЕТА КАТЕГОРИЯ
строежи, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5,
ал. 1, т. 2 и ал. 6 от Правилник за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя и ПЕТА КАТЕГОРИЯ
строежи, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ
Съгласно чл. 60, ал.1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат
регистрацията си в аналогични регистри, съгласно законодателството на
държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще
извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Деклариране: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV:
„Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени
поръчки (ЕЕДОП), като посочва групата и категорията на строителните
обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на
строителя, издател и номер на Удостоверението за вписване.
Доказване: При сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2
ЗОП, участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено
копие на валидно към момента на сключване на договора Удостоверение за
вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от
категорията строеж, в която попада обекта на обособената позиция, в
случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до
съответната национална база данни. За повече информация:
http://register.ksb.bg/
В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което
предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р.
България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на
договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията
на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на
удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна
услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл.
25а от ЗКС).
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на заявленията за участие или офертите
представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
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:
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1.Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1,
предложение 1. от ЗОП, а именно: за последните три приключили финансови
години участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на
база годишните обороти.
Доказване: При сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2
ЗОП, участникът, избран за изпълнител, следва да представи един или
няколко от следните документи:
1.1.Удостоверение от банка, съгласно чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП;
1.2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато
публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, съгласно чл.62, ал.1, т.3
от ЗОП;
1.3. справка за общия оборот, съгласно чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП.
2. Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 61, ал.1, т.2 от ЗОП,
а именно: Участникът следва да има застраховка "Професионална
отговорност", когато такова изискване произтича от нормативен акт. В
случая са приложими разпоредбите на Глава Десет ЗАСТРАХОВАНЕ В
ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО (чл.171-чл.174) от ЗУТ.
Доказване: При сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2
ЗОП, участникът, избран за изпълнител, съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП
следва да представи доказателства за наличие на застраховка
"Професионална отговорност" или еквивалентен документ, издаден от
съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз
или на страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
Когато по основателна причина кандидат или 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.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на офертите представяне на всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1.Участникът следва да има реализиран общ оборот за последните три
приключили финансови години (2017г., 2018г. и 2019г.) в размер, както
следва:
1.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - 4 000 000 лв.;
1.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - 400 000 лв.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Деклариране: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване
чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), като представи информация за общия оборот. Информацията се
посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономически и
финансови способности, т. 1а) от ЕЕДОП.
2. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална
отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява
строителството 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 за целия
срок на договора.
Забележка:
За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката
„Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от
ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за
строител, както следва:
2.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и

УНП: 3d7a27cf-0081-4a90-aef2-677713dcc836

7

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3
от ЗУТ - 200 000 лв.
2.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5
от ЗУТ - 70 000 лв.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на
Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, което се установява на
територията на Република България и е предоставило еквивалентна
застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в
обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението
на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
горепосоченото изискване, съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
Деклариране: Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и
финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка
„Професионална отговорност“, като се посочва номер на Застрахователна
полица и издател на същата.
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:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
1.Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а"
от ЗОП, а именно: Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет
и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет
години от датата на подаване на офертата.
Доказване: При сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2
ЗОП, участникът, избран за изпълнител, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от
ЗОП следва да представи 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.
2.Възложителят поставя критерий за подбор по чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП, а
именно: Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо
оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Доказване: При сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2
ЗОП, участникът, избран за изпълнител, съгласно чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП
следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и
техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на
поръчката.
3. Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.3 от ЗОП,
а именно: Участникът да разполага с необходимите технически средства и
съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и
изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на
качеството.
Доказване: При сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2,
участникът, избран за изпълнител, съгласно чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП
следва да представи Списък на техническите средства и съоръжения за
осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както
и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за
осигуряване на качеството.

УНП: 3d7a27cf-0081-4a90-aef2-677713dcc836

8

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
1.Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал.1, т.1, б. "а"
от ЗОП, а именно: Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет
и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет
години от датата на подаване на офертата.
Доказване: При сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2
ЗОП, участникът, избран за изпълнител, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от
ЗОП следва да представи 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.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на офертите представяне на всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на
подаване на офертата - за строителство.
Забележка 1
1.1.Под „дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка“ следва да се разбира: строителство и/или основен
ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътни обекти в
условията на интензивно градско движение, изпълнени по уличната мрежа в
населени места. Участникът може да се позове на предходни изпълнени
дейности, които е изпълнил като главен изпълнител и/или член на
обединение и/или подизпълнител в случаи, че извършеното от него
строителство отговаря на минималното изискване на Възложителя. За
изпълнени дейности се счита строителство, за което е съставен
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
1.2.Под „дейности, идентични или сходни с обема на настоящата
обществена поръчка“ следва да се разбира: положена асфалтова настилка
на улична мрежа в населени места в условията на интензивно градско
движение с минимална дължина в линейни метри не по-малко от 3000 л.м.
Забележка 2: Изискваната минимална линейност не зависи от кратността на
изпълнението на дейностите и може да бъде реализирана в една или повече
на брой изпълнени дейности.
Деклариране: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и
професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП –
информация за строителството, идентично или сходно с предмета и обема
на поръчката.
2. Участникът следва да разполага с:
2.1.Асфалтова база;
2.2. Асфалтополагач – 2 бр.;
2.3.Автогудронатор - 2 бр.;
2.4.Валяци за уплътняване на покритието – 3 бр.;
2.5.Пътна фреза - 2 бр.;
2.6.Фугорез – 3 бр.;
2.7.Храсторез – 2 бр.;
2.8.Автогрейдер – 2 бр.;
2.9.Багер - 3 бр.;
2.10.Товарни автомобили /самосвали/ – 5 бр.;
2.11.Водоноска – 3 бр.;
2.12.Маркировъчна машина – 1 бр.;
2.13.Компресор – 1 бр.;
2.14.Обезпрашител – 1 бр.
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Деклариране: Участникът попълва поле 9) от раздел В: Технически и
професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП, като
посочи информация за разполагаемите инструменти, съоръжения и
техническо оборудване.
3. Участникът следва да разполага с Акредитирана строителна лаборатория
за изпитване и изследване на асфалтови смеси, бетони и други материали,
свързани с дейността.
Деклариране: Участникът попълва поле 3) от раздел В: Технически и
професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП, като
посочва информация за Акредитирана строителна лаборатория.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на
подаване на офертата - за строителство.
Забележка
1.1. Под „дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка“ следва да се разбира:
1.1.1.изработка и/или доставка и монтаж на метални конструкции;
1.1.2.изработка и/или доставка и монтаж на фотоволтаични инсталации
и/или изграждане на зарядна станция за електромобили.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
съответните изисквания за горепосочените критерии за подбор, съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за
тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
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:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на
условията на чл10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и
изискванията на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка участник, за когото са налице някои от следните
обстоятелства
1.чл 54, ал 1 от ЗОП
2.чл.55, ал.1, т.1 и 4 от ЗОП
3.чл.107 от ЗОП
4.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, освен
ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон
5.чл.69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Допълнителна информация: Раздел ІІІ от документацията
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер едно на
сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и
освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на
договор
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
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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)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15.07.2020 дд/мм/гггг
Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати
________ 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

УНП: 3d7a27cf-0081-4a90-aef2-677713dcc836

11

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертата трябва да бъде валидна до: 11.01.2021 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: ________ (от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.07.2020 дд/мм/гггг

Местно време: 14:00

Място: гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 33, Община Силистра, стая 305
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средставата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

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

На основание чл. 114 от ЗОП, изпълнението на предвидените СМР по двете
обособени позиции ще бъде възложено след влизане в сила на Разрешението
за строеж на съответния обект по съответната обособена позиция.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 ЗОП жалбата може да се подава от всяко
заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10дневен срок от изтичане на 14-дневния срок по чл. 100, ал.3 ЗОП от
публикуване в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата.
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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: 09.06.2020 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
²
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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