
А Г Е Н Ц И Я ПО О Б Щ Е С Т В Е Н И П О Р Ъ Ч К И 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aopfffaop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

О Б Я В А 

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

Номер на обявата: ОБ- . /?>/ /22.08.2017 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 (може и повече от едно лица): Надя Петрова, Милена Курдова, инж. 
Иван Иванов 
Телефон: 062 619 228; 062 619 229 
E-mail: mop vt@abv.bg 
Достъпът д о документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Гореносоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (люля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[X] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: „Покривни и хидроизолационни работи по сгради, 
стопанисвани от Община Велико Търново, след възлагане" 

А ( ) I [ 

Кратко описание: Дейностите предмет на настоящата поръчка представляват 
извършване на строително-монтажни, строително-ремонтни, покривни и 
хидроизолационни работи по сгради, стопанисвани от Община Велико Търново, след 
възлагане и осигурено финансиране, съгласно Техническа спецификация, включваща: 
Демонтаж керемиди около улама. Доставка и монтаж обшивка с ОСБ 9мм, Доставка и 
полагане подпокривна мембрана. Доставка и монтаж летви. Монтаж съществуващи 
керемиди. Доставка и монтаж ламаринена обшивка на улама ширина 1000 мм. 
Натоварване и изхвърляне строителни отпадъци. Демонтаж и монтаж на хоризонтални 
ламаринени шапки на бордове, Изкърпване на нарушени участъци от битомна 
хидроизолация. Доставка и монтаж воронки, Подмяна вертикално отвеждане воронки, 
Доставка и монтаж отопление на водоотвеждаща система. Демонтаж керемиди, 
включително спускане по коруба и сортиране. Изчистване, сваляне, натоварване на 
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транспорт и извозване на отпадъчен разтвор. Подмяна на к о м п р о м е т и р а н и елементи на 
дървена конструкция. Доставка и монтаж РР мембрана. Доставка и монтаж обшивка от 
стоманени профили. Доставка и монтаж на покривна ламарина ЛТ 30, Доставка и 
монтаж па капаци и улами от поцинкована ламарина. 

За настоящата поръчка е осигурено финансиране в размер на 31 382,53 лв . без ДДС за 
изпълнение на посочените дейности на обектите, както следва: Детска градина, село 
Шемшево (с размер на осигуреното финансиране - 1 498,00 лв. без ДДС) , Детска 
градина „Ивайло", гр. Велико Търново (с размер на осигуреното финансиране -
21 729,65 лв. без ДДС) и Общински детски комлекс, град Велико Търново (с размер на 
осигуреното финансиране - 8 154,88 лв. без ДДС), стопанисвани от Дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт" към Община Велико Търново 

Място па извършване: Община Велико Търново 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 31 382,53 лв. без ДДС 

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

Номер на обособената позиция: [ ] 

Наименование: [ ] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС)'. [ ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позгщии. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: 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 
7 от ЗОП, възникнали преди или по време на провеждане на поръчката. Основанията чо 
чл. 54. ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП за отстраняване се прилагат и когато участник в поръчкцта 
е обединение от физически и/или юридически лица и за член па обединението е налице 
някое от основанията за отстраняване. 
Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54. ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от 
ЗОП. има право да представи доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата 
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 
Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) , освен ако са налице изключенията по чл. 4 от 
закона. 
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Регистрация в 
Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за 
реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 
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Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката - първа група, III - V категория 
и/или пета група, която да му позволява извършването на строителните работи, 
предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице се представя еквивалентен 
документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е 
установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на 
настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за 
наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му 
закон, придружен с превод на български език. 

Икономическо и финансово състояние: [......] 

Технически и професионални способности: [ ] 

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 
[] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Формула за определяне на краен коефициент ..К": 
К = Ц х 6 0 % + С х 4 0 % , където: 
Име: Ц - Ценови критерий Тежест: 6 0 % 
Ц min х 100, където, 
Цп 
Urnin - с най-ниското предложено общо възнаграждение, получено от сбора на 
стойностите по видове работи, съгласно т. 3.1 от образец №4 ..Ценово предложение" 
Цп - е общото възнаграждение, получено от сбора на стойностите по видове работи, 
съгласно т. 3.1 от образец №4 „Ценово предложение" на n-тия участник 

Име: С - Показател за предложения срок Тежест: 4 0 % 
за изпълнение в работни дни от Участника 

Сп х 100, където. 
Cm ах 
Сп - е разликата, получена от срока, приемлив за Община Велико Търново и 
предложения срок в работни дни за изпълнение на видовете работи в трите обекта 
едновременно, съгласно Техническата спецификация от участника на n-тия участник. 
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Cmax - е най-голямата разлика, получена от срока, приемлив за Община Велико Търново 
и предложения срок в работни дни за изпълнение на видовете работи в трите обекта 
едновременно, съгласно Техническата спецификация от участника. 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 07.09.2017 г. Час: (чч:мм) 17:00 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 07.12.2017 г. Час: (чч:мм) 17:00 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 11.09.2017 г. от 11:00 ч. 

Място на отваряне на офертите: В сградата на Община Велико Търново. 

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 [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ] 

Друга информация (когато е приложимо): В случай, че в указания срок са получени 
по-малко от три оферти за всяка една от обособените позиции, на основание чл. 188. ал. 
2 от ЗОП срокът ще бъде удължен с най-малко три дни. За наличие на последното 
обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/proiil-na-kupuvacha/519 
Оферта следва да съдържа следните документи: 
1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата {Образец №1). 

2. Представяне на участника, съгласно (Образец №2). 
3. Пълномощно па 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. 
4. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението. 
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3. 
6. Ценово предложение, съгласно Образец №4. 
7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1. 
т. 1. 2 и 7 от ЗОП) - {Образец №5). 
8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от П П З О П (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 3. т. 4 . т. 5 („а". ..б") от ЗОП) - {Образец Ш). 
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител {Образец №7), ако е 
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приложимо. 
10. Декларация по чл. 3. т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици {Образец №8). 
11. Декларация във връзка с чл. 101. ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП 
(Образец №9). 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 22.08.2017 г. 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Инж. Даниел Г" 
Длъжност: Кмет на Община Велико Търново 

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на 
личните данни! 
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