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: [11]

Възложител: Община Борован
Поделение (когато е приложимо): [..]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00690
Адрес: с.Борован, ул.Иван Вазов №1
Лице за контакт : инж. Десислава Димитрова Тодорова
Телефон: 0896 709644
E-mail: ob_borovan@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Документацията е достъпна на интернет адрес : https:// http://borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/
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:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Предмет на настоящата поръчка е: „ИЗВЪРШВАНЕ НА

НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ И ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ С. МАЛОРАД, ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ Р.БАТЛАК, ЛЯВ ПРИТОК НА
РЕКА БЪРЗИЦА“
Кратко описание:
Предмет на настоящата поръчка е извършване на неотложно аварийно-възстановителни работи
на съоръженията – мост при с. Малорад, община Борован, за предотвратяване на последиците от
притока на река Бързица.
Място на извършване: община Борован, с.Малорад код NUTS BG 313
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 270 000 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5
и т. 7 от ЗОП.
За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна Декларация
по образец.
Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност
Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя,
съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на
строителите, за изпълнението на обекти – втора група, първа категория, а за участник
чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в
която са установени.
Изискването се удостоверява с представяне на декларация, че участникът притежава
удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
Технически и професионални способности:
Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на
поръчката, включващ най-малко:
Технически ръководител – който да отговаря на следните минимални изисквания на
Възложителя: - да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно
чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; 3 (три) години професионален опит като технически
ръководител по по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
Експерт „Контрол по качеството” – който да отговаря на следните минимални
изисквания на Възложителя: - висше образование с професионална квалификация „строителен
инженер” или еквивалентна; да притежава удостоверение за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството или еквивалентно; една година опит на длъжност, свързана с
контрол по качеството при изпълнение на СМР.
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - който да отговаря на
следните минимални изисквания на Възложителя: - да притежава удостоверение (сертификат) за
изпълнение на този вид дейност или еквивалент.
За удостоверяване на това изискване, участникът представя Декларация - Списък на
техническите лица, които ще изпълняват строителството.
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя,
ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

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
Показател „Организация за изпълнение на поръчката“ – тежест 60%
Показател „Ценово предложение – тежест 40%
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
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[] Най-ниска цена
Срок за получаване на офертите:
Дата: 27.02.2018г.
Час: 17:00
Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата:28.02.2018г.
Час: 11:00
Място на отваряне на офертите: Административната сградата на община Борован, ет.2

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 [х] Не

Друга информация
1. Други условия за изпълнение на поръчката:
В настоящата обществена поръчка не се допуска, пряко или косвено, участието на
дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях
лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на
изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
2. Приложения към обявата са:
Указания за подготовка на офертата и образци на документи.

Дата на настоящата обява
Дата: [12.02.2018г.]

Възложител:(П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД
Трите имена: инж.Десислава Димитрова Тодорова
Длъжност: Кмет на община Борован
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