
АГЕНЦИЯ ПО О БЩ ЕСТВЕН И  ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: аор(я aop.bg  
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: ОБ-\^Гот 31.07.2017 г.

Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Поделение (когато е приложимо): [........]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073
Адрес: гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2
Лице за контакт: Надя Петрова; Русалка Александрова; инж. Динко Кечев
Телефон: 062 619 228; 062 619 231; 062 619 506.
E-mail: mop_vt@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [ ] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[ ] ДРУГ адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [ ] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[ ] Строителство 
[ ] Доставки 
[ X ] Услуги 
Предмет на поръчката:
„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО” С 
ВКЛЮЧЕНИ СЛЕДНИТЕ ПОДОБЕКТИ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА УЛИЦА ОПЪЛЧЕНСКА ОТ ВРЪЗКАТА С ПЪТ III-514 ДО ВРЪЗКА С ПЪТ Е-85Ц- 
5) И „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ТЕОДОСИЙ 
ТЪРНОВСКИ ОТ ПЪТНА ВРЪЗКА С УЛИЦА МАГИСТРАЛНА(ПЪТ Е772Ц-4)) ДО 
УЛИЦА ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, УЛИЦА ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ОТ УЛИЦА 
ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ ДО УЛИЦА СЛИВНИЦА, УЛИЦА СЛИВНИЦА ОТ 
УЛИЦА ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ДО УЛИЦА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, УЛИЦА 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОТ УЛИЦА СЛИВНИЦА ДО НОВО ПРЕМОСТВАНЕ НА 
РЕКА ЯНТРА И УЛИЦА КСИЛОФОРСКА ОТ НОВО ПРЕМОСТВАНЕ НА РЕКА 
ЯНТРА ДО ПЪТ III-514

Кратко описание:
Основанието и целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно- 

експлоатационните качества на пътната настилка с оглед осигуряване условия за безопасност 
на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване.

http://www.aop.bg
mailto:mop_vt@abv.bg


С ремонтирането на тротоарите ще се създадат по добри условия за движение на 
пешеходците, като и ще се подобри цялостната визия на кварталите, през които преминават 
улиците попадащи в обхвата на проекта.

С построяването на нов мост над река Янтра и свързването на улиците Климент 
Охридски и улица Ксилифорска ще се изведе трафика от центъра на града и ще се осигури по 
удобен достъп до забележителностите на града.

Проектът да се разработи в изпълнение на приложено Техническо задание, както и 
съгласно изискванията на Нормите за проектиране на пътища (НПП) и Наредба №2 за 
планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи в урбанизираните 
територии.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по време на изпълнението на договора е длъжен да спазва: указанията на 
Възложителя, заедно с техническата спецификация на поръчката, както и всички нормативни 
документи, касаещи извършване на възложеното.

Договорът се сключва за срок до 25.09.2017г. Срокът е обвързан е прогнозния краен срок -  
30.09.2017 г. за кандидатстване с проектни предложения по Програма „Интеррег V-A 
Румъния -  България“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския Съюз.
Място на извършване:
Улична мрежа в град Велико Търново с посочени подобекти в предмета на обявата. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 44 000 BGN 
Обособени позиции - не

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:
1. От участие в настоящата обществена поръчка се отстранява участник, за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и т. 7 от ЗОП, възникнали преди или по време 
на провеждане на поръчката. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП за отстраняване 
се прилагат и когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица 
и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на горните основания 
за отстраняване в част III, раздел А, Б, В и Е от Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП).

Тъй като обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 194 -  
208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК имат характер на национално 
основание за изключване, участниците декларират липсата или наличието им в Част III, 
Раздел Е от ЕЕДОП, като в дясната част от полето вписват текста: „Издадена ли е по 
отношение на икономическия оператор или на лице, което го представлява според 
документите му за регистрация, окончателна присъда за престъпления по чл. 194 -  208, чл. 
213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК, която е произнесена най-много преди пет 
години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен 
в присъдата? ” и дадат своя отговор, като маркират съответно ДА или НЕ.
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Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и т. 7 от ЗОП и преди 
подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, 
тези мерки се описват в ЕЕДОП.

2. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП възложителят отстранява от 
поръчката участник, за когото е налице обстоятелството 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 (ЗИФОДРЮГЩРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

При подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на основания по чл. 3, т. 8 
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), като впише 
текста: „По отношение на Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата 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 ” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране.

3. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица.

При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, 
че не е свързано лице е друг участник в поръчката. В част III, буква „Г” от ЕЕДОП 
(дясна част), участникът следва да впише текста: „Икономическият оператор свързано лице 
ли е по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в 
обществената поръчка ” и да даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност -  Възложителят 
не определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност.

2. Икономическо и финансово състояние- Участниците трябва да отговарят на 
следното икономическо и финансово състояние:

2.1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална 
отговорност в проектирането” с покритие в размер съгласно минималната застрахователна 
сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 1, т.З - 100 000 лв. от Наредба за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., 
бр. 17 от 02.03.2004 г.) респ. еквивалентна застраховка за професионална отговорност или 
гаранция в друга държава -  членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумение за 
Европейското икономическо пространство. 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 еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга 
държава -  членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
2.2Участникът декларира това в Част IV, Раздел Б, т. 5 с посочване на информация 

за размера на застрахователната сума, предмет на застраховката, нейният номер, срок на 
валидност и от кого е издадена.

Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП -  
доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото 
покритие -  копие от валидна застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не
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са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни /представя 
се преди сключване на договор с изпълнителя/.

Когато по основателна причина участникът 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.

Доказателствата се представят от участника определен за изпълнител или при 
поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.

3. Технически и професионални способности:
- Участниците трябва да отговарят на следните технически и професионални 

способности:
3.1. Изисква се участник в процедурата за последните 3 ( три) години от датата на 

подаване на офертата, да е изпълнил дейност е предмет и обем, идентичен или сходен с този 
на поръчката. Участникът трябва да предостави изискуемата информация в Част IV, Раздел 
В, т. 16) от ЕЕДОП: за услугите с предмет и обем, идентичен или сходен е този на поръчката, 
с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. При подаване на офертата, съответствието с 
изискването се декларира само в ЕЕДОП. Доказателствата се представят от участника, 
определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 
и 6 ЗОП, а именно: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно е 
доказателство за извършената услуга по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП. Възложителят 
няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му 
служебно известни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
3.2. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейност с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 
Под услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката се приема: услуги, 
свързани с изработване на идейни и/или технически проекти за ново строителство и/или 
реконструкция на автомагистрали и/ши на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ) 
и/или на улици, и/ши на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни 
съоръжения към тях и/ши на пътища с еквивалентни характеристики извън страната -  с 
обща дължина минимум 5 км.

* На етапа на подаване на офертата за удостоверяване на съответствие с критериите за подбор 
в офертата си участниците представят ЕЕДОП, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

* 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.

* Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, те 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 поръчката. Възложителят 
изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от 
тези условия.

* Ако участникът възнамерява да използва подизпълнители, те трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 
за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква 
замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

* При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 
съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за
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обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е приложимо ЕЕДОП се представя и за всеки от 
участниците в обединението, което не е юридическо лице. Когато участникът е посочил, че 
ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор 
или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. В 
него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация.

*Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител 
да предостави актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 
от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се 
предоставят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

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

[X] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите
Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най - изгодното 

предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта 
на показателя. Сборът от точките по всички показатели е комплексната оценка ”К”, на базата 
на която 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.

Формула за определяне на комплексната оценка ”К”
К = Ц х 40% + СИ х 15% + СС х 15% + О х 30%, където:

Ц -  Предлагана цена (Ценови критерий) -  показател за предлаганите от Участника 
единични цени за отделните части на Идейния проект, съгласно T.IV от Техническата 
спецификация. На оценка подлежи числото, получено от сбора на предложените единични 
цени за отделните части на Идейния проект. Ценовият критерий определя най-доброто 
ценово предложение, което ще има за последица най-малък бюджетен разход за изпълнение 
на поръчката. Най-изгодно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение е това, което ще има за своя 
последица най-малък бюджетен разход. Най-доброто предложение получава 100 т., а всяко 
следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:

Ц min х 100, където,
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Цп
Цгшп е най-малкото число, получено от сбора на предложените единични цени за отделните 
части на Идейния проект, съгласно T.IV от Техническата спецификация, а Цп е числото, 
получено от сбора на предложените единични цени на n-тия участник.

СИ -  Срок за изготвяне на идейния проект (в календарни дни) -  оценява се предложеният 
от участника срок за изготвяне на идейния проект по всички части, съгласно Техническата 
спецификация от предаване на изходни данни от представител на Възложителя. Най- 
изгодното предложение (най-кратък предложен срок в календарни дни), получава 100 т., а 
останалите по-малко добри предложения се оценяват съгласно следната формула:

СИ min х 100, където, СИ min е минималния предложен срок, а СИ п е срока на п-тия
СИп
участник.

СС -  Срок за отстраняване на всички констатирани забележки и/или уточнения от 
страна на Възложителя или от одобряващата администрация съгласно ЗУТ (в 
календарни дни) -  оценява се предложеният от участника срок за отстраняване на всички 
констатирани забележки и/или уточнения от страна на Възложителя или от одобряващата 
администрация съгласно ЗУТ след писмено уведомяване от Възложителя. Най-изгодното 
предложение (най-кратък предложен срок в календарни дни), получава 100 т., а останалите 
по-малко добри предложения се оценяват съгласно следната формула:

СС min х 100, където, СС min е минималния предложен срок, а СС п е срока на п-тия
СС п
участник.

О -Професионалната компетентност на предложеният от участника персонал, 
осъществяващ дейността по проектиране -  показател за оценка на Техническото 
предложение на Участника. Съгласно чл. 70, ал.4, т.2 от ЗОП -  „Показателите, включени в 
критерия по ал. 2, т. 3. могат да съдържат: т.2. организация и професионална компетентност 
на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на 
ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние 
върху изпълнението на поръчката“. С показател О се оценява организацията и 
професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 
поръчката, в съответствие с изискванията на настоящата методика и техническа 
спецификация в максимален брой точки -  100 точки. Показателят е с тежест 30 % в 
комплексната оценка на методиката.

0  =  01+02
Подпоказател 01  - Организация на персонала на който са възложени дейностите 

по проектиране -  максимален брой точки 40.
Подпоказател 0 2  -  Професионална компетентност на персонала за изпълнение на 

дейности по проектиране -  максимален брой точки 60,
в съответствие с методиката в документацията за обществена поръчка. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна 
оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 07.08.2017 г. Час: 17:00 ч.

Срок на валидност на офертите:
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Дата: 29.09.2017 г. Час: 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 08.08.2017 г. Час: 10:00 ч.

Място на отваряне на офертите:
В административната сграда на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. 
„Майка България” № 2, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат 
да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

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: [X] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Програма „Интеррег V-А Румъния -  
България“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския Съюз

Друга информация (когато е приложимо):
В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 
от ЗОП срокът ще бъде удължен с най-малко три дни. За наличие на последното обстоятелство 
ще бъде публикувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти в профила на купувача: https://\vww.veliko-tarnoYO.bg.bg/profil-na-kupuYacha '512 
Оферта следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие, в т.ч опис на документите и информация, съдържащи се в офертата-  
по Примерен образец №1.
2. Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец №2). 
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите 
за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
4. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата 
обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на 
това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа 
всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 
обществената поръчка.
5. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното основание 
за създаване на обединението, както и информацията по т. 2, раздел I от документацията за 
обществената поръчка.
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 3,

(ЕЕДОП).

Дата на настоящата обява 
Дата: 31.07.2017 г.________

Възложител:
Трите имена: инж. Даниел 
Длъжност: Кмет на Община Велико Тт

https:///vww.veliko-tarnoYO.bg.bg/profil-na-kupuYacha
danielad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




