
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩ ЕСТВЕНИ 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: ОБ-3/29.03.2017 г.

Възложител: Община Велико Търново 
Поделение [не]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073
Адрес: Пл. Майка България № 2
Лице за контакт: Надя Петрова; Явор Иванов
Телефон: 062/619228; 062/619231
E-mail: mop_vt@abv.bg
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 
[х] Услуги

Предмет на поръчката: „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на 
съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картянна галерия в 
местността „Боруна“ , гр. Велико Търново, по ежедневен график ”

Кратко описание: "Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на 
съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в 
местността „Боруна“ , гр. Велико Търново, по ежедневен график" Монтаж и поддържане 
в изправност на изградените съоръжения, почистване на водата, басейните и околните 
пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата и осигуряване на 
нормалния й режим на работа през летния период. Ремонт и обслужване при 
необходимост, както и демонтаж и съхранение на дюзите, тръбите и крановете през 
зимния период. Целогодишно наблюдение на състоянието на Бодната каскада. 
Въвеждане в експлоатация през пролетния период, почистване и поддържане на басейна 
и водата и зазимяване на фонтана.

Обемът на поръчката е: Поддръжка и експлоатация на монтираните съоръжения, които 
осигуряват работата на фонтаните, синхронно със светлинни ефекти, повече от 10 помпи 
за управление на съответните дюзи и системата за третиране на водата с препарати. При 
необходимост Възложителят може да възлага поддръжката и на други сходни обекти или
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съоръжения /фонтани, шадравани, каскади и т.н./ на територията на Община Велико 
Търново. В този случай цените на материалите се доказват с фактура и се одобряват от 
представител на Възложителя, а цената за труд се посочва в офертата на участника.

Място на извършване: град Велико Търново

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 46730 лв.

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

Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [ ........ ]

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

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Участниците следва да отговарят на условията на чл. 54, ал. 
1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, което се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част III: Основания за 
изключване, Букви А, Б и В в частта относно наличието на конфликт на интереси.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не]

Икономическо и финансово състояние: [не]

Технически и професионални способности:
1. Участникът следва през последните три години считано от датата на подаване на 

офертата да е изпълнил една услуга с обем и предмет сходен с този на поръчката.

Мин. изискване: Участникът следва да е изпълнил поне една услуга със сходен предмет 
и обем:

- Под сходен предмет се разбира изграждане и/или поддръжка на водни 
съоръжения: фонтани и/или шадравани и/или басейни, както и други съоръжения 
и/или инсталации, за които е необходима поддръжка на дюзи, тръби и кранове, 
помпи и пречистване на водата. Също така и изграждане/монтаж и/или 
поддръжка и/или управление на система за водни и светлинни ефекти. Не е 
необходимо и двете дейности да са извършени в рамките на една услуга.

- Под сходен обем се разбира поддръжка на поне 10 помпи в един и същи период, 
като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една услуга.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната 
част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални 
способности, т.16) с посочване на стойностите, датите и получателите, като от 
информацията следва да е видно съответствието с премета и обема на поръчката.

Доказване: Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 
представи Списък на услугите, съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с 
доказателство за извършената услуга.

2. Участникът следва да притежава необходимото оборудване за извършване на
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поръчката
Мин. изискване: Участникът следва да има на разположение водно помпена 

подочистачка за почистване на дъното на басейните от замърсявания.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от 
ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.З с 
посочване на модела и годината на производство.

Доказване: Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи 
Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката, заедно с доказателства удостоверяващи , че техниката е 
на разположение на избрания за изпълнител.

3. Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката.

Мин. изискване: Участникът следва да има на разположение поне две лица на длъжност 
техник ВиК и поне едно лице на длъжност електротехник като всяко от лицата следва да има 
минимум 5 /пет/ години професионален опит по същата или сходна позиция. Под сходна 
позиция се разбира такава, която предполага извършване на изграждане и/или поддръжка на 
съответно водопроводни или ел. системи.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част 
от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални 
способности, т.6 с посочване на трите имена, длъжност и професионален опит.

Доказване: Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 
представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 
компетентност на лицата, заедно с доказателства за обстоятелствата в списъка.

4. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008/2015 - система 
за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват сходен с този на предмета на 
поръчката. За сходен обхват се счита такъв, който обхваща дейности по ВиК и 
електротехника. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да 
бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с 
проектирането и строителството. Когато участникът предвижда участие на 
подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела 
от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 
поръчката.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 
еквивалентни на изискваните.

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
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Критерий за възлагане:
[] 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:
1 - Месечна цена за извършване на услугата под формата на абонаментна такса: 
Тежест: 70
2 -  Срок за отстраняване на повреди и неизправности в системата:
Тежест: 30

Срок за получаване на офертите:
Дата: 05.04.2017 г. Час: 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 05.06.2017 г. Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 06.03.2017 г. Час: 11:00

Място на отваряне на офертите:
В административната сграда на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. 
"Майка България" №2, заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители.__________________________

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 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........ ]

Друга информация:

1. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф 
„Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника.
2. Офертата се депозира в „ Център за услуги и информация на граждани ”, в сградата на 
Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл.Майка България №  2.
3. Информация относно движението на обществената поръчка ще се публикува по реда 
на публикуване на публичната покана в Профила на купувача (на интернет адреса на Община 
В.Търново).
4. Образгщте към настоящата обява са на разположение на участниците на адреса на 
Профила на купувача.
5. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху, 
която се посочва: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и 
описание на поръчката по раздел II от настоящата публична покана.
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6. Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглеж да оферта, която е
представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в 
публичната покана.

Дата на настоящата обява
Дата: 29.03.2017 г._________

Възложител 
Трите имена: ИНЖ. ДАНИЕЛ
Длъжност: Кмет на Община Велико Турн/щ.
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Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


