
Версия за печат 

BG-гр. Велико Търново 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: 

Община Велико Търново; стая 318, стая 321, Република България 5000, гр. Велико 

Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251 

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321 

Интернет адрес/и: 

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

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

Строителство 

"Извършване на неотложни аварийно-укрепителни, възстановителни и 
отводнителни работи на църквата "Св. Богородица", с. Русаля, вследствие на 
аварийно състояние" 

45262522, 44212310, 45261000, 45431100, 45262900, 45421112, 45410000, 44114250, 

45223500, 45262212 

Описание:  
Зидарски работи  
Скелета  
Покривни работи  
Работи по полагане на плочки за подови настилки  
Балконски работи  
Монтажни работи на дограма за прозорци  
Работи по полагане на мазилка  
Плочи от бетон  
Стоманобетонни конструкции  
Кофражни работи  

Видовете работи и количествата са съгласно Приложение 1 - Количествено-
стойностна сметка. Обща прогнозна стойност на поръчката – 104895.82 лева без 
ДДС. 

104896 BGN 
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МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

NUTS: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

с. Русаля, Община Велико Търново 

BG321 

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 влаганите материали и необходимите технически 
пособия; В обхвата на поръчката се включват видове работи съгласно Приложение 
1. Участниците трябва да са вписани и да притежават Удостоверение за 
регистрация в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, 
към Министерството на културата на лицата, които имат право да извършват 
дейности по консервация и рестарврация в съответната област. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за 
безопасност на уреждащата ги нормативна уредба. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: всички нормативни документи, касаещи 
строителния процес; техниката на безопасността на труда; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда 
околната среда. Видовете работи да се изпълняват в съответствие с изискванията на 
възложителя. Видовете работи да се изпълняват своевременно и с необходимото 
качество. Участниците задължително представят техническо предложение за 
изпълнение на поръчката под формата на обяснителна записка със съдържание 
съгласно Приложение 1. Участниците задължително представят в офертата си 
анализи /подписани и подпечатани/ на видовете работи в обхвата на поръчката. 

Икономически най-изгодна оферта 

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 40 % + Т х 50 % + N х 
10%, където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. 
При оценяването се взема предвид предлаганото от участника общо сумарно 
възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка. Най - висока оценка 
получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката 
срещу най- малък бюджетен разход. Офертата на участника с най- ниската 
предложена цена, получава 100т., а всяка следваща оценка се определя по следната 
формула: Ц = Ц min/Цn х 100 , където: Ц min-е най- ниската предложена цена; Цn – 
е цената на n-тия участник. Т – Техническа оценка – оценка на представената от 
участника обяснителната записка, включваща работния план, методология и 
организация на изпълнението с обхват видове работи по Приложение 1. N – Срок за 
изпълнение на видовете работи /в календарни дни/ - оценка на предложения от 
участника срок за изпълнение на видовете работи в обхвата на поръчката. Пълната 
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СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

методика за оценка на офертите е съгласно Приложение 2 към публичната покана. 

20/03/2013 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; 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; 
3.Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, 
съгласно образец, съдържащо и информацията по показателите от методиката за 
икономически най-изгодна оферта с изключение на показател „Ц”. 4.Срок на 
валидност на офертата не по- малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за 
получаване на офертата; 6. Срок за изпълнение на видовете работи съгласно 
Приложение 1 /в календарни дни/ 7. Срок за плащане /в календарни дни/ след 
одобряване на фактура; 8. Копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС и 
валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС, от които да е видно, че 
участниците са регистрирани за 4 - та категория строежи. Минимално изискване 
към т.8: Участниците трябва да имат регистрация в ЦПРС за 4 - та категория 
строежи; за чуждестранни лица - еквивалентна регистрация. 9. Съгласно чл. 51, 
ал.1, т.4 от ЗОП - списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на 
работите, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - ръководни 
служители. Мин. изискване към т.9: Участникът трябва да разполага с минимален 
брой лица за изпълнение на работите, както следва: 9.1. минимум 1 технически 
ръководител, който да е технически правоспособен, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; 
9.2. Лица за извършването на работите в обхвата на поръчката: 1 тенекеджия, 1 
зидаро-куфраджист, 1 мазач, 1 арматурист; 3 общи работника; 10. Декларация за 
наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката по образец. Мин. 
изискване към т. 10: Участниците трябва да разполагат с необх. техника за 
изпълнението на поръчката, която трябва да бъде собствена или наета с 
окончателен писмен договор, удостоверяващ, че техниката ще бъде на разполож. на 
кандидата за целия срок на договора: минимум 1 лекотоварен автомобил. Ценово 
предложение, съдържащо: Възнаграждение за изпълнение на работите - съгласно 
Приложение 1; Предлагани показатели на ценообразуване при извършване на СМР; 
Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева; Копия 
на документи, представени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно 
с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Офертата се депозира 
в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община В. Търново 
на адрес град В. Търново, пл.Майка България № 2. Образците към настоящата 
покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Инф-
я относно движ-то на общ. поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на 
публ. покана на интернет адреса на Община В. 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, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от 
настоящата публична покана. Възложителят не приема за участие в процедурата и 
не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния 
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СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

срок за получаване на офертите, посочен в публичната покана. От участие в 
процедурата се отстранява участник: - чиято оферта не отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия; - в чиято оферта не е представен някой от 
изискуемите документи и/или не е попълнен някой от документите. Преди скл. на 
договор класираният на 1-во място участник представя следните документи: док-ти, 
издадени от компет. орган за удостоверяв. на обстоят. по чл. 47, ал.1, т.1; 
декларации за липсата на обст-ва по чл.47, ал.5; удостов-я от Община В. Търново за 
липса на задълж-я. 

18/03/2013  

Page 4 of 4Съдържание на документ

11.3.2013 г.http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9013011


