
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: [О Б ..Г7 ..'Ь . от 19.02.2019 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, Михаела Чаушева, инж. Цанко 
Бояджиев
Телефон: 062 619 228; 062 619 251; 062 619 512 
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 технически проект и упражняване на авторски 
надзор по обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор за обект: Мост над река Янтра между с. Леденик и с. Шемшево на общински път 
VTR 2026 „/път 1-4/ - с. Леденик -  с. Шемшево /GAB 2110/”
Обособена позиция М 2: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски 
надзор за обект: Стоманобетонов мост над река Белица на общински път VTR 1010 „/път 
1-5/ - Дебелец -  жп гара Дебелец -  Велико Търново, кв. Чолаковци“, ул. „Сан Стефано“ (GAB 
3110)“

Кратко описание:
за Обособена позиция № 1: Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на технически 

проект за реконструкция на моста над р. Янтра между с. Леденик и с. Шемшево, с транспортни 
подходи към него, чрез максимално използване на съществуващата техническа инфраструктура.

С реконструкцията на моста ще се възстанови неговата конструктивна устойчивост и 
товароносимост, привеждане на габарита му съгласно сегашните нормативни изисквания , както 
и подобряване на транспортните подходи към моста, за осигуряване на една по-добра, 
комфортна и безопасна транспортната връзка между село Леденик и село Шемшево.
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за Обособена позиция № 2: Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на технически 
проект за възстановяване и реконструкция на стоманобетонов мост над р.Белица в края 
гр.Дебелец на общинския път VTR 1010 “/път 1-5/ - Дебелец -  жп гара Дебелец -  Велико 
Търново, кв.“Чолаковци“, ул.“Сан Стефано“ /GAB 3110/“, с транспортни подходи към него, чрез 
максимално използване на съществуващата техническа инфраструктура.

С реконструкцията на моста ще се възстанови неговата конструктивна устойчивост и 
товароносимост, пътната конструкция при преходните плочи, както и подобряване на 
транспортните подходи към моста, за осигуряване на една по-добра и безопасна транспортната 
връзка между град Дебелец и кв.“Чолаковци“, гр.Велико Търново.

Място на извършване: гр. Велико Търново

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., безДЦС): 42 338,75 BGN 

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

Номер на обособената позиция: 1

Наименование: Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: 
Мост над река Янтра между с. Леденик и с. Шемшево на общински път VTR 2026 ,/път 1-4/ - с. 
Леденик -  с. Шемшево /GAB 2110/

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 10 000,00

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.________
Номер на обособената позиция: 2

Наименование: Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: 
Стоманобетонов мост над река Белица на общински път VTR 1010 ,/път 1-5/ - Дебелец -  жп гара 
Дебелец -  Велико Търново, кв. Чолаковци“, ул. „Сан Стефано“ (GAB 3110)

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 32 338,75

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:
1. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 

1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага 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.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 
представляват участника.

Участникът, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако има 
такива) посочва в Декларация -  Образец № 5 (за участника и третите лица) или Образец № 7.1. 
(за подизпълнители), че спрямо него не са налице основания за отстраняване, както следва:

^  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и
т. 2 от ЗОП. Участникът следва да декларира информация относно присъди за следните 
престъпления:

• Участие в престъпна организация -  по чл. 321 и 321 а от НК;
• Корупция -  по чл. 301 -  307 от НК;
• Измама -  по чл. 209 -  213 от НК;
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• Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;

• Изпиране на пари или финансиране на тероризъм -  по чл. 253, 253а, или 2536 от НК 
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

• Детски труд и други форми на трафик на хора -  по чл. 192а или 159а - 159г от НК. 
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при

наличие на присъда в друга държава членка или трета страна в Декларация -  Образец № 5 и 
Образец № 6

^  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от
ЗОП;

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 
и 7 от ЗОП;

^  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1
относно присъди за престъпления по чл.172 и чл. 352 -  353е от НК. Участникът следва 
да декларира информация относно присъди за следните престъпления:

• Престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;

• Престъпление против околната среда по чл. 352 -  353е от Наказателния кодекс.
У В Декларация -  Образец № 5 Участникът декларира липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 194 -  208, 
чл. 213 а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК, които имат характер на национално 
основание за изключване.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, 
тези мерки се представят заедно с Декларацията -  Образец № 5 и/или Образец № 6

2. 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. В 
Декларация -  Образец № 11 участникът декларира липсата или наличието на основания 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.

3.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. 
Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица. Участникът 
декларира във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, информация 
относно липсата или наличието на свързаност с друг участник в процедурата в Декларация -  
Образец № 11

В случай, че комисията за провеждане на процедурата установи, че посоченото е 
невярно, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица.

3. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице обстоятелствата 
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелствата се декларира в 
Декларация -  Образец № 12

„Чл. 69.(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на 
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 
фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 
българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 
длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури 
пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо 
лице.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 
Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по
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ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление 
или контрол след освобождаването му от длъжност.”

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

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не определя критерии за подбор, които 
се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

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

3.1. За период от 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва 
да удостовери, че е изпълнил минимум едно проектиране с предмет идентичен или сходен с 
предмета на настоящата поръчка.

* Под идентичен предмет на настоящата обществена поръчка и за двете обособени позиции се 
разбира изготвяне на проекти във фаза „технически проект“ за изграждане или ремонт на 
мостово съоръжение.
* Под услуги с предмет сходен с предмета на настоящата общеапвена поръчка за двете 
позиции, следва да се разбира проектиране на пътна инфраструктура и/или транспортна 
техническа инфраструктура и/или съоръжения към нея и/ши на части от тях.

За доказване на съответствието с изискването на т. З.1., участникът декларира в Декларация -  
Образец № 10 Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, през 
последните 3 години, с попълнени стойности, датите и получателите, заедно с доказателства, 
съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Участник, който участва и за двете обособени позиции, доказва съответствието с посоченото 
изискване за всяка една от позициите.

Доказателствата за извършеното проектиране могат да бъдат представени под формата на: 
удостоверение, издадено от получателя или от друг компетентен орган и/или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга или други 
документи доказващи изпълнената услуга.

3.2. Участниците следва да разполагат с ключови експерти, които ще използват при 
изпълнението на обществената поръчка, които да отговарят на следните минимални изисквания 
за професионална квалификация и опит, както следва:

За обособена позиция № 1:

Ръководител на проектантския екип:
образование: висше в областта на транспортното строителство.

^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 
изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

У професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Двама проектанти по част „Пътна“ и част „Организация на движението и временна организация 
на движението“

^  образование: висше в областта на транспортното строителство.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
_______ проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за
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признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.
общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки проектант;

Един проектант по част „Геодезия“
^  образование: висше в областта на геодезията.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Електрическа -  улично осветление“
^  образование: висше в областта на електроинженерството.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Ееология“
^  образование: висше в областта на геологията.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Строителни конструкции“
^  образование: висше в областта на строителното инженерство.

наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 
изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. 
общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Съобщителна“
^  образование: висше в областта на електроинженерството.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Хидрология -  хидроложки доклад и хидравлически изчисления“
^  образование: висше в областта на хидротехническото строителство или

хидромелиоративното строителство.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Трима проектанти по част „План за безопасност и здраве“, част „Пожарна безопасност“ и част
„План за управление на строителните отпадъци“

^  образование: висше с инженерна квалификация.
удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна

_______ част пожарна безопасност, сертификат за завършен курс на обучение „Нормативен
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контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за 
управление на строителните отпадъци и влагането на строителни рециклирани 
материали“ или еквивалент или призната професионална квалификация по реда на 
Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки проектант;

За обособена позиция № 2:
Ръководител на проектантския екип:

^  образование: висше в областта на транспортното строителство.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Двама проектанти по част „Пътна“, част „Организация и безопасност на движението“ и част
„Временна организация на движението“

^  образование: висше в областта на транспортното строителство.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки проектант;

Един проектант по част „Геодезия“
^  образование: висше в областта на геодезията.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;
У

Един проектант по част „Строителни конструкции“
^  образование: висше в областта на строителното инженерство.

наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 
изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

'б общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Хидротехническа“
^  образование: висше в областта на хидротехническото строителство.
^  наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 

изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

'б общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;

Един проектант по част „Хидрология -  хидроложки доклад и хидравлически изчисления“
^  образование: висше в областта на хидротехническото строителство или

хидромелиоративното строителство.
наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност, съгласно 
изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

^  общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането;
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Трима проектанти по част „План за безопасност и здраве“, част „Пожарна безопасност“ и част 
„План за управление на строителните отпадъци“

•У образование: висше с инженерна квалификация.
У удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна 

част пожарна безопасност, сертификат за завършен курс на обучение „Нормативен 
контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за 
управление на строителните отпадъци и влагането на строителни рециклирани 
материали“ или еквивалент или призната професионална квалификация по реда на 
Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица.

У общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането за всеки проектант;

За посочените по горе лица, се приемат специалности, квалификация, правоспособност, 
образование еквивалентни на посочените.

Участниците трябва да имат предвид, че при изпълнение на поръчката следва да използват 
посочените от тях в офертата експерти. Всяка промяна следва да бъде мотивирана от 
Изпълнителя и одобрена от Възложителя.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция 
в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от 
Възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават съответните 
валидни удостоверения, изискващите се за съответната част от техническия проект. 
Участник може да участва по различни обособени позиции с предложени от него едни и същи 
технически лица.

ВАЖНО:
Възложителят няма да сключи договор с участник, който към момента на сключване на 
договор не представи за всички предложени специалисти удостоверения за пълна проектантска 
правоспособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране в България, или 
призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 
квалификации за чуждестранни лица.

- Участникът декларира в Приложение № 9- Списък на екип, информация, в 
съответствие с т. 3.2, за лицата които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, в който 
посочва образователна и професионална квалификация на лицата. Тук участникът следва да 
представи информация за:
- име, презиме и фамилия на лицето;
- данни за документа за придобито образование -  учебно заведение, номер на диплома, 
образователно-квалификационна степен, професионално направление и специалност:;
- данни за документа за придобита пълна проектантска - номер на удостоверението, 
професионална квалификация;
- позиция на лицето в екипа за изпълнението на дейностите;
- професионален опит в години.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални 
способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по 
смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. (Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително 
придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, 
получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на 
привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или 
обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, 
санкция или друго неблагоприятно събитие).

ВАЖНО:
* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за
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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.

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:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с 
критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество“.

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели 
и тежести в комплексната оценка на офертите:

Показател „Предложен срок за проектиране“ (С).
Показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Предлагана цена (Ц).

Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от „Предложен срок за проектиране“ (С) и 
зценка на ценовото предложение на участника (Ц):
Комплексна оценка КО = Ц х 70 % + С х 30 %

Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може да 
получи участник е 100 т.
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ” (С)

С -  Срок за изпълнение на техническия проект /в работни дни/ -  максимален брой точки 
получава участника, който предложи най-кратък срок за изпълнение на техническия проект. 
Най-доброто предложение получава 100 т„ а всяко следващо се определя по следната формула:

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най - краткия 
предложен срок по следната формула:
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Сгшп
С = --------х 100,

Сп

Сп- срокът, предложен от съответния участник;
С т т  -  предложеният най- кратък срок.

ПО ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” (Ц ):

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100. Максималният 
брой точки /100 точки/ по този показател получава офертата с предлагана най - ниска цена /в 
лева без ДДС/. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най- ниската 
предложена цена /в лева без ДДС/ по следната формула:

Ц т т
ц  =  х 100, където

Цп

Цп- цената, предложена от съответния участник;
Ц т т  - предложената минимална цена.

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 
участие в процедурата.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели и подпоказатели 
ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите 
случаи).

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по -  изгодни предложения, преценени в реда посочен чл. 58, ал. 2, 
т. 1 и т. 3 от ППЗОП.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда по 
чл. 58, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ППЗОП

Забележка: Методиката за оценка се отнася за двете обособени позиции 

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 26.02.2019 г. Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 15.05.2019 г. Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.02.2019 г. Час: (чч:мм) 14:00 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
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка е проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........]

Друга информация
За изпълнението на настоящата обществена поръчка, възложителят е предвидил 

предоставяне на аванс в размер на до 30 % от стойността на техническия проект. Авансът ще 
бъде представен на изпълнителя след предоставяне на банкова гаранция за стойността му. 
Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за авансово 
предоставени средства, съгласно изискванията на чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Гаранцията за авансово 
предоставени средства е в размер на 100% тези средства и се освобождава до три дни след 
връщане или усвояване на аванса.

В случай, че в указания срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, то на 
основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът ще бъде удължен е най-малко три дни. За наличие на 
последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/643

Оферта следва да съдържа следните документи:
Опаковката на участника, 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. Представяне на участника, съгласно Образец № 2.1 и/ши 2.2
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец 3.1 и/ши 

Образец 3.2;
4. Ценово предложение, съгласно Образец № 4.1 и/ши Образец 4.2
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки (Образец № 5)
6. Декларация отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  5 от 

Закона за обществените поръчки (Образец № 6)
7.Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7)
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/ трето лице (Образец № 8) -  ако 

е пршожимо
9. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8.1.) -  ако 
е пршожимо

10. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8.2.) -  
ако е пршожимо

11. Списък на екип (Образец № 9)
12. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 

(Образец № 10)
13. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (Образец №11)

14. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Образец № 12)

15. 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.___________________________________________________________________
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16. 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 настоящата 
документация.______ __________ ________________________________________________________

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 19.02.2019 г._______________________  ___________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/  /✓  X -------------------------------

Възложител
Трите имена: инж. Даниел, Панов
Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
-------------------------------------------------------------------------------- / --ТГХ&Г------- 7 _ \ч Л \\

/

11

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




