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: [

28 ]

Възложител: Община Якимово
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00962
Адрес: с. Якимово, ул. „Европа” № 8
Лице за контакт: Константин Василев Владов
Телефон: 09742 9900
E-mail: qkimovo@net-surf.net
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[ ] Строителство
[ ] Доставки
[ X ] Услуги
Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор на обекти:
„РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ В С. ЯКИМОВО
И РЕМОНТ НА ОУ“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ С.ЯКИМОВО”
Кратко описание:
Поръчката е с предмет „Избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор на обекти:
„РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЦДГ „СЛЪН-ЧИЦЕ“ В С. ЯКИМОВО
И РЕМОНТ НА ОУ“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ С.ЯКИМОВО” и включва:
1. Дейност 1 –„Изработване на Технически проект“ за включените обекти в предмета на
поръчката:
Инвестиционният проект се изготвя във фаза Технически проект съгласно приложеното
към документацията техническо задание в следните части:
 Архитектурна
 Конструктивна
 Паркоустройство
 Геодезическа
 Електрическа
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 ОВК
 Енергиина ефективност
 ВиК
 Пожарна безопасност;
 КСС
С инвестиционния проект да се изяснят конкретните проектни решения в степен,
осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР за изпълнението на
строителството. Проектът да е съобразен с изискванията към строежите по чл. 16 от ЗУТ и да
бъде придружен с подробни количествени сметки по приложимите части и една обобщена
количественo-стойностна сметка.
Проекта следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други
съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината, което е задължение на
Възложителя, но Изпълнителят следва да окаже нужното съдействие, ако е необходимо.
2. Дейност 2 – Изпълнение на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обектите
Изпълнението на авторски надзор е законово регламентирана дейност, предвидена като
задължение на проектанта-автор на подлежащия на реализация инвестиционен проект. Прилагат
се правилата на чл.162 ЗУТ.
Място на извършване: село Якимово, Община Якимово; дейностите по изпълнение на авторски
надзро се извършват на териториите на строителна площадка на обектите – с.Якимово
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 43 000,00 лв. /четиридесет и три
хиляди лева/ без ДДС – максимален финансов ресурс.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [ ]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние (прилагат се и за двете обособени позици):
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по
чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както следва:
1)
Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл.
301 – 307, 1л. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2)
Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по предходната точка в държава членка или тре-та страна;
3)
Когато участника има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или за-дължението е по акт, който не е влязъл в сила.
4)
Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5)
Когато е установено, че:
а)
участника е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверя-ване
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липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б)
участника не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверява-не липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
6)
Когато участника е с установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл.
245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задъл-жения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
7)
Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8)
Когато участника е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност,
или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо
от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
9)
Когато участника е опитал да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за
възлагане на обществена поръчка.
"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него
лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената
поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага
по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във
връзка с възлагането на обществената поръчка.
* Основанията за отстраняване по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници,
които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен ре-жим и свързаните
с тях лица включително и чрез обединение/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не са поставени изисквания]
Икономическо и финансово състояние:
1. Участникът трябва да е реализирал оборот минимум 30 000 (тридесет хиляди)
лева без ДДС от услуги по проектиране през последните 3 (три) приключили финансови
години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността
си;
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с
поставеното изискване, като попълва съответната част от Заявлението за участие.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се
доказва декларираната информация:
- Справка за оборота от услуги по проектиране за последните 3 (три) приключили
финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал
дейността си.
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник 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.
2. Участникът трябва да има валидна Застраховка „Професионална отговорност в
проектирането“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума,
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет
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на обществената поръчка или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно
законодателство на държавата в която е установен.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното
изискване, като попълва в съответната част на заявлението за участие, като посочи
застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер
и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез
които се доказва декларираната информация - копие на документи доказващ наличие на
застраховка “Професионална отговорност”.

Технически и професионални способности:
1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертите,
участникът трябва да е изпълнил услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Под услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира
проектиране при изграждане и/или реконструкция и/или преустройство и/или ремонт на
сгради.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното
изискване, чрез попълване на съответната част от Заявлението за участие, като предостави и
информация за стойностите, датите и получателите на услугите идентични или сходни с
предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които
се доказва декларираната информация - Списък на услугите идентични или сходни с предмета
на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на
офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за
извършената услуга.
2. Всеки участник трябва да разполага с Инженерно-технически състав от
правоспособни лица, включващ минимум следните експерти:
Проектант по част „Архитектурна” (1 бр.) – Да притежава пълна проектантска
правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2018 година.
2) Проектант по част „Конструктивна” (1 бр.) – Да притежава пълна проектантска
правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2018 година
3) Проектант по част „Електрическа” (1 бр.) – Да притежава пълна проектантска
правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2018 година
4) Проектант по част „ОВК” (1 бр.) – Да притежава пълна проектантска
правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2018година
5) Проектант по част „В и К” (1 бр.) – Да притежава пълна проектантска
правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ за 2018 година
6) Проектант по част „Пожарна безопасност” (1 бр.) – Да притежава пълна
проектантска правоспособност /ППП/ по съответната част, съгласно чл. 230 от ЗУТ
за 2018 година.
!!! Възложителя допуска едно и също лице да изготвя различни части при условие, че има
необходимата кфалификация и правоспособност.
1)

Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на
съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се
удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се
разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на
професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел
достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на
Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по
взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“
от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември
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2005 година относно признаването на професионалните квалификации
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира,
придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са
специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто
от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното
изискване чрез представяне на Списък – Приложение № 1 към заявление за участие, като посочи
специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число:
 Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема
лицето при изпълнение на обществената поръчка)
 Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома,
учебно заведение)
 Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на
издадения документ, издател)
 Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции,
участие в проекти сходни с предмета на поръчката)
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез
които се доказва декларираната информация - Списък на специалистите, които ще изпълняват
обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

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:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [„Организация на персонала за качествено из-пълнение на предмета на поръчката“]
Тежест: [ 40 %]
Име: [„Срок за изготвяне на работни проекти“]
Тежест: [ 10 %]
Име: [ Предложена цена ]
Тежест: [ 50 %]
Срок за получаване на офертите:
Дата: 17.01.2018г.
Час: [16:30]
Срок на валидност на офертите:
Дата: 17.03.2018 г. Час: 16:30 ч.
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 18.01.2018г.
Час: [15:30]
Място на отваряне на офертите: Сградата на Общинска администрация – Якимово, с.
Якимово, ул. „Европа” № 8, Заседателна зала

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: [х] Да [ ] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
Община Якимово ще кандидатства за финансиране на проекта по мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020 г.

Друга информация (когато е приложимо):
Конкретните условия във връзка с подготовка, окомплектоване и подаване на оферти са описани
в условия – допълнителна информация към обществената поръчка.
Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от посочената от възложителя
максимална цена за изпълнение ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд
Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите /НАП/:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Електронни адреси на НАП:
infocenter@nra.bg – обща информация
/nap@nra.bg - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

Дата на настоящата обява
Дата: 08.01.2018г.

Възложител

ПП

Трите имена: д-р Георги Миланов Георгиев
(Подпис и печат)
Длъжност: Кмет на Община Якимово
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