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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова, Милена 

Курдова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: 

mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251 

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-tarnovo.bg. 

Строителство 

„Строителни дейности по изграждането на приют от отворен тип и място за 
временно настаняване на безстопанствени животни, местност „Голяма страна”, село 
Шемшево, община Велико Търново, включващи следните обекти: - обслужваща 
сграда; - навес тип "А"; - навес тип "В"; - навес тип "С"; - външно ел. захранване и 
външно осветление”. 

45000000, 45210000 

Описание:  
Строителни и монтажни работи  
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради  

Видовете работи в обхвата на поръчката са съгласно количествени сметки и 
изготвен работен проект, който се намират в сградата на Община Велико Търново и 
съдържащ следните проектни части: - архитектура; - конструкции; - водоснабдяване 
и канализация; - електрическа; - геодезия; - пожарна безопасност; - план за 
безопасност и здраве; - сметна документация. Прогнозна стойност 173 898.00 лв. 
без ДДС 

173898 BGN 

Село Шемшево, община Велико Търново 
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NUTS: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

BG321 

За доказване на финансово и икономическо състояние участниците представят: 1. 
Информация за общия оборот и за оборота от сходни на предмета на настоящата 
поръчка дейности за 2009, 2010 и 2011 г., в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал дейността си. Мин. изискване: Участниците 
трябва да докажат реализиран общ оборот за последните три приключени 
финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) минимум 550 000 лв. без ДДС и 
реализиран оборот от работи, които са предмет на поръчката (СМР), в размер на 
510 000,00 лв. без ДДС за последните три години. Сходен предмет на поръчката – 
СМР на сграда, включващ всички части от инвестиционния проект: - архитектура; - 
конструкции; - водоснабдяване и канализация; - електрическа; - геодезия; - пожарна 
безопасност; - план за безопасност и здраве. За доказване на технически 
възможности и квалификация участниците представят: 1. Представя се списък на 
основните договори, изпълнени през последните пет години (2007 г. - 2011 г.), 
включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за 
добро изпълнение за най-важните строителни обекти. В списъка трябва да 
фигурират договори с предмет в съответствие с предмета на поръчката – СМР на 
сграда, включващи заедно или поотделно всички части на инвестиционния проект, 
съгласно Раздел ІІІ, „Количество или обем”. Мин. изискване към т.1 Участниците 
да имат опит в изпълнение на ремонтни работи на сгради, навеси. Участниците 
трябва да представят не по-малко от 1 (една) препоръка, от която да е видно 
изпълнение на дейности по строително-ремонтни работи на сгради, включващи 
заедно или поотделно всички части на инвестиционния проект, съгласно Раздел ІІІ, 
„Количество или обем”. 2. Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или екв. 
документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от 
компетентен орган от държавата, в която е установен. Мин. изискване към т. 2 
Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, 
отговарящ на категорията на обекта или екв. документ за чуждестранни участници. 
Обектът е пета категория. 3. Участниците представят копия на сертификати ISO 
9001:2008 или еквивалентен; сертификат ISO 14001:2004 или екв. сертификати, 
както и OHSAS 18001:2007 за безопасни условия на труд или еквивалентен. 
Сертификатите трябва да бъдат издадени от акредитирана сертиф. компания. Мин. 
изискване към т.3 Участниците да са сертифицирани по ISO 9001: 2008 (обхвата на 
сертификация да отговаря на предмета на поръчката) или еквивалентен, ISO 
14001:2004 или екв. сертификати, както и OHSAS 18001:2007 за безопасни условия 
на труд или еквивалентен. 4. Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 - Списък на лицата на 
разположение на участника за изпълнение на работите, вкл. на тези, отговарящи за 
контрола на качеството – образец №9, придружен с документи, удостоверяващи 
образованието, проф. квалификация и проф. опит на лицата по списъка. Мин. 
изискване към т.4 Участникът трябва да разполага с минимален персонал за 
изпълнение на работите, включени в обхвата на поръчката с долу посочената 
квалификация или еквивалентна, както следва:- зидаро-кофражист – 2 бр.; - 
арматурист – 1 бр.; - бояджия – шпакловчик – 1 бр.; - ВиК – 1 бр.; - електро техник 
– 1 бр. - Шофьори с правоспособност за управление на изискуемата техника по т. 4 
– 2 бр., от които един багерист; - Общи работници – 10 бр.;- Техн. лице, 
изпълняващо функции на строителен техник – 1 бр., имащи поне 5 години 
професионален опит при изпълнението на тази дейност. 5. Декларация за 
техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 
обществената поръчка – образец №5. Участниците доказват наличната техника със 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

заверени копия на рег. талони или с други документи, удостоверяващи 
собствеността (фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг и др., 
от които е видно съответствието с мин. изисквания). Мин. изискване към т.5 
Участникът трябва да разполага с мин. един брой самосвал и един брой багер. 6. 
Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП. 

Икономически най-изгодна оферта 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически 
най–изгодната оферта. Комисията попълва обобщена оценъчна таблица, като спазва 
методиката по-долу и класира на първо място участникът, получил най-много точки 
след осредняване на резултатите (точките) по всеки показател. Участникът с най-
висок коефициент К се класира на първо място. МЕТОДИКА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА Оценката по всеки показател варира 
в граници от 1 до 100, като най–доброто предложение по всеки показател получава 
100 т., а всяко следващо по–малко съгласно указанията по-долу. Получените оценки 
се умножават с число (%), представляващо относителна тежест на съответния 
показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. 
Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент „К”, на базата на 
който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най–
много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички 
останали участници. „К” варира в границите от 1 до 100. Формула за определяне на 
краен коефициент „К” К = Ц х 40% + Т х 60%, където: Ц – Ценови критерий – 
Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение. Преценява се най-
изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най–
малък бюджетен разход. Най-доброто предложение, което предлага най-малък 
бюджетен разход – най-ниска обща цена без ДДС, получава 100 т., а всяко 
следващо по-малко добро предложение с 10 т. по-малко от предхождащото го. По 
ценовия критерий предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко по-
малко добро предложение получава с 10 т. по-малко от непосредствено 
предходното от него по-добро предложение. Т – Техническа оценка на кандидата – 
оценка на представената от участника обяснителна записка, технология и 
възможности за изпълнение на поръчката - план за организацията и реализация на 
работите, включваща: Т = Т1 + Т2, където: Т1 – по строителната част - пълно 
описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички 
видове работи в обхвата на поръчката, техническо изпълнение и всичко необходимо 
за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност. Предложението, 
което включва в обяснителната записка пълно описание на технологията по видове 
работи и пълно описание на организацията, получава 50 т., а всяко следващо 
предложение, в което не са изчерпателно отразени някои от елементите на 
обяснителната записка се оценява както следва: При липса или непълнота на един 
елемент по отношение на техн. изпълнение – 20 т. При липса или непълнота на два 
елемента от техн. изпълнение – 15 т. При липса или непълнота на три елемента от 
техн. изпълнение – 10 т. и т.н. Всички участници след петия получават 1 т. Т 2 – 
показател, отразяващ необходимите материали и технически пособия – представя се 
пълно описание на основните влагани материали и необх. техн. пособия. 
Предложението, което включва в обяснителната записка пълно и всеобхватно 
описание на необходимите за влагане материали и технически пособия, получава 50 
т., а всяко следващо предложение, в което не са изчерпателно отразени някои от 
необходимите такива получава съответно: При липса на един от необходимите 
материали или техническо пособие – 20 т., при липса на два от необходимите 
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

материали или техн. пособия – 15 т., при липса на три от необходимите материали 
или техн. пособия – 10 т. и т.н. Всички участници след петия получават 1 т. В 
случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за иконом. най-
изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че 
и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна ст-ст по този показател. Комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 1-
во място оферти, ако поръчката се възлага по критерий иконом. най-изгодна 
оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП 

19/11/2012 17:00 

НЕ 

Офертата трябва да съдържа най- малко: 1. Данни за лицето, което прави 
предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и 
др. данни, съгласно образец: декларация за административни данни(Образец №1); 
2. Саморъчно подписани декларация/и за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 
1, т.1, съгласно образец. Декларацията се подписва от лицата, съгласно указанията в 
образеца (Образец №4); 3. Информация за общия оборот и оборота на 
строителството, които са обект на поръчката за последните три години (Образец 
№7); 4. Списък на изпълнени договори за последните пет години (Образец №8), 
придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните договори по списъка; 
5. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, 
включително на тези, отговарящи за контрола за качеството- ръководни служители 
(Образец №9). 6. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016. ал.1, т.З 
от ЗОП, съгласно образец (Образец №2), в т.ч.: - Срок на валидност на офертата не 
по-малък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; - 
Срок за изпълнение на поръчката, включващ сроковете за изпълнение на всеки 
отделен етап от строителните дейности. Отделните етапи от строителните дейности 
ще се възлагат поетапно, според осигуреното финансиране. Участниците 
задължително представят техническо предложение за изпълнение на поръчката под 
формата на обяснителна записка като посочват информация относно: - Пълно 
описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички 
видове работи в обхвата на поръчката, техническо изпълнение и всичко необходимо 
за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност; - представя се пълно 
описание на основните влагани материали и необ. технически пособия. 7. 
Участниците задължително представят Удостоверения и талони за вписване в 
ЦПРС, съгласно минималните изисквания; Сертификати ISO 9001:2008 или 
еквивалентен; сертификат ISO 14001:2004 или екв. сертификати, както и OHSAS 
18001:2007 за безопасни условия на труд или еквивалентен. 8. Декларация за 
техническото оборудване с приложени необходимите документи, съгласно 
посочените по-горе изисквания. 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са 
спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на 
труда и условията на труд – образец №6. 10. Ценово предложение, съгласно образец 
(Образец №3), в това число: - Възнаграждение за услугата; - Начин на плащане: по 
банков път, с платежно нареждане в български лева; - Предложение за аванс не 
повече от 35%; - Срок за окончателно плащане след одобряване на фактурата, 
определен в месеци. Копия на документи, представени към офертата се представят 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на 
участника. Офертата се депозира в „Общински център за услуги и информация на 
граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес град Велико Търново, 
пл. „Майка България” № 2. Образците към настоящата покана са на разположение 
на участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно 
движението на обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване 
па публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново, или чрез 
уведомяване на участниците в писмен вид. Съдържанието на офертата се представя 
в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и описание на поръчката 
по раздел II от настоящата публична покана. Преди сключване на договор 
класираният на първо място участник представя следните документи: - документи, 
издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1, 
т.1; - декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5; - удостоверения от 
Община В. Търново за липса на задължения. Доп.информация може да бъде 
получена в административната сграда на Община В. Търново от Зорница Кънчева - 
Миладинова – нач. на отдел ОС или на тел. 062 619 503. 

16/11/2012  
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