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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Община Велико Търново

000133634

Пощенски адрес:

пл. Майка България № 2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Велико Търново

BG321

5000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Зорница Кънчева, инж. Валентина Миткова,
Мая Тодорова

+359 62619503/ +359
62619511/ +359 62619229

Електронна поща:

Факс:

mop_vt@abv.bg

+395 62619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/546
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/546
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Община Велико Търново, Общински център за 000133634
услуги и информация на граждани в сградата
на Община Велико Търново
Пощенски адрес:

пл. Майка България № 2
Град:

Велико Търново
Лице за контакт:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

BG321

5000

BG

Телефон:

Иво Лазаров

+359 62619108

Електронна поща:

Факс:

mop_vt@abv.bg

+359 62619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
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https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/546
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико
Търново” по ОП „Региони в растеж 2014-2020”
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

71521000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико
Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, по обособени
позиции:
ОП № 1 - Осъществяване на строителен надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада
Войвода” и ДГ „Пролет”
ОП № 2 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров”
ОП № 3 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и
„Спортно училище – Велико Търново”
Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
159359.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Осъществяване на строителен надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода”
и ДГ „Пролет”
Обособена позиция №: 1
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
71521000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

град Велико Търново, обектите на интервенция ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада
Войвода” и ДГ „Пролет”
код NUTS:¹ BG321
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Услугата ще се осъществява по отношения на СМР, което ще бъде възложено
по процедура с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико
Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” по обособени
позиции. Процедурата за строителство обхваща позиции със следните
прогнозни стойности:
ОП 1: Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“ - 823 840,26 лева
без ДДС;
ОП 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода” – 1 135 797,90
лева без ДДС.
ОП 5: Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
ДГ „Пролет” - 360 646,05 лева без ДДС.
С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното
изпълнение на строителството, чрез строителен надзор при реализацията
на работите съгласно одобрени работни проекти. Изпълнителят на
строителния надзор ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в
съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи
особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на
строителството при реализацията на проекта. Контрол на строителните
продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ.Извършване на проверка и контрол на
доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се
осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в
съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от
Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на
дейностите. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа
в експлоатация, включително контрол на качеството и съответствието на
изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение
на строителството.Лицето, упражняващо строителен надзор, носи
отговорност за: законосъобразно започване на строежа; осъществяване на
контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите
по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при
условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; осъществяване на контрол
относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд в строителството.
Съгласно разрешенията за строеж, категорията строеж на обектите в
обхвата на позицията е: на Обект ДГ „Ален мак“ е III-та категория,
съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква „в” и „ж” от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 във
връзка с чл. 6, ал. 3, от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете
строежи на МРРБ, а на Обекти ДГ „Рада Войвода” и ДГ „Пролет” е IV-та
категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 4, буква „б” и „д” от ЗУТ, и чл.
УНП: 7ed2eefe-0786-4cc4-9951-a965261c92fd
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9 във връзка с чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 за Номенклатурата на
видовете строежи на МРРБ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²b
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²b
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
55714.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна
инфраструктура в гр.Велико Търново”
II.2.14) Допълнителна информация:

Финансиран със средства на Европейския съюз по ОП "Региони в растеж"
2014-2020 по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско
развитие"
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров”
2

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
71521000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Град Велико Търново,

СУ „Владимир Комаров”

код NUTS:¹ BG321
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Услугата ще се осъществява по отношения на СМР, което ще бъде възложено
по процедура с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико
Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” по обособени
позиции. Процедурата за строителство обхваща позиция със следната
прогнозна стойност:
ОП 3: Реконструкция на СУ „Владимир Комаров” – 2 185 401,93 лева без
ДДС.
С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното
изпълнение на строителството, чрез строителен надзор при реализацията
на работите съгласно одобрени работни проекти. Изпълнителят на
строителния надзор ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в
съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи
особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на
строителството при реализацията на проекта. Контрол на строителните
продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ.Извършване на проверка и контрол на
доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се
осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в
съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от
Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на
дейностите. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа
в експлоатация, включително контрол на качеството и съответствието на
изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение
на строителството.Лицето, упражняващо строителен надзор, носи
отговорност за: законосъобразно започване на строежа; осъществяване на
контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите
по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при
условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; осъществяване на контрол
относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд в строителството.
Съгласно разрешенията за строеж, категорията строеж на обекта в обхвата
на позицията е III-та категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква
„в” и „ж” от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредба №
1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²b
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²b
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
50489.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Да

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна
инфраструктура в гр.Велико Търново”
II.2.14) Допълнителна информация:

Финансиран със средства на Европейския съюз по ОП "Региони в растеж"
2014-2020 по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско
развитие"

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски”
училище – Велико Търново”
Обособена позиция №: 3

и „Спортно

²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
71521000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Град Велико Търново, територията на
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училище – Велико Търново”
код NUTS:¹ BG321
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Услугата ще се осъществява по отношения на СМР, което ще бъде възложено
по процедура с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико
Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” по обособени
позиции. Процедурата за строителство обхваща позиция със следната
прогнозна стойност:
ОП 4: Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в СУ „Г.С.Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново” –
1 700 325,88 лева без ДДС.
С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното
изпълнение на строителството, чрез строителен надзор при реализацията
на работите съгласно одобрени работни проекти. Изпълнителят на
строителния надзор ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в
съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи
особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на
строителството при реализацията на проекта. Контрол на строителните
продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ.Извършване на проверка и контрол на
доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се
осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в
съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от
Закона за техническите изисквания към продуктите при упражняване на
дейностите. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа
в експлоатация, включително контрол на качеството и съответствието на
изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение
на строителството.Лицето, упражняващо строителен надзор, носи
отговорност за: законосъобразно започване на строежа; осъществяване на
контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите
по време на строителството;спиране на строежи, които се изпълняват при
условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на
изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; осъществяване на контрол
относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд в строителството.
Съгласно разрешенията за строеж, категорията строеж на обекта в обхвата
на позицията е IV-та категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 4, буква „д”
от ЗУТ, и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете
строежи на МРРБ.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²b
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²b
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
53156.00
Валута:
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна
инфраструктура в гр.Велико Търново”
II.2.14) Допълнителна информация:

Финансиран със средства на Европейския съюз по ОП "Региони в растеж"
2014-2020 по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско
развитие"

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на
дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или
валидно удостоверение от Началникът на Дирекцията за национален
строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ по НАРЕДБА № РД-02-20-25 от
3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за
вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с
приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които
се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава
регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която
е установен, за участниците – чуждестранни лица.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в
ЕЕДОП с посочване в част IV, раздел А т. 1, който се подава от всеки от
участниците, членовете на обединения, подизпълнителите.
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител,
или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6
ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
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законосъобразното провеждане на процедурата. В горните два случая,
изискването се доказва с представянето на: копие на Лиценз за
упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от
2012г.) или удостоверение от Началникът на Дирекцията за национален
строителен контрол за извършване оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ по НАРЕДБА № РД-02-20-25 от
3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за
вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с
приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които
се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице следва да
представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава
дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на
Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал.7 ЗУТ. При
участие на чуждестранни лица, същите представят еквивалентен документ,
изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от
компетентен орган от държавата, в която е установен съгласно
националното им законодателство. При участие на обединение, което не е
юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки
участник в обединението, който ще извършва строителен надзор,
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват
такива.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях
да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Срокът- 6 месеца в ІІ.2.7 от обявлението е продължителност на дейността
по осъществяване на строителен надзор в хода на реализиране на СМР.
Срока за изпълнение на строителния надзор се определя до 04.05.2019 г.,
предвид определената прогнозна дата за приключване на планираните СМР
до 04.04.2019 г. Строителството спрямо което ще се осъществява
строителен надзор следва да приключи до 04.04.2019 г., която дата е
прогнозна за изпълнение на всяка от позициите на СМР. Датата 04.04.2019
г. е определена на база график за реализиране на дейностите по проекта.
Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на ДБФП.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Не се поставят изисквания
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Изисква се участник в процедурата за последните 3 (три) години от
датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност с предмет и обем,
идентичен или сходен с този на обособената позиция. Участникът трябва
да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от
ЕЕДОП: за услугите с предмет и обем, идентичен или сходен с тoзи на
поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени
за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира
само в ЕЕДОП. Доказателствата се представят от участника, определен за
изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл.
67, ал. 5 и 6 ЗОП, а именно: Списък на услугите, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга по
смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП. Възложителят няма да изисква
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документи, които вече са му били предоставени от участника или са му
служебно известни.
2. Изисква се участника да разполага с персонал и с ръководен състав с
определена професионална компетентност за изпълнение на
поръчката.Участникът трябва да предостави информация в Част ІV, Раздел
В, т. 6 от ЕЕДОП, така че да се удостовери съответствие с минимално
поставените изисквания. При подаване на офертата, съответствието с
изискването се декларира само в ЕЕДОП. Доказателствата се представят от
участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на
процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, а именно: списък на
персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния
състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата. Възложителят няма да изисква
документи, които вече са му били предоставени от участника или са му
служебно известни.
Относно критериите за подбор по т.1 и т.2: 1.Участ-те могат за
конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с техническите способности и професионалната
компетентност.2.По отношение на критериите, свързани с професионална
компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети
лица само ако лицата, с чието образование, квалификация или опит се
доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет.3.Когато участ-ът се позовава на капацитета на трети лица,
той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като
представи преди скл. на д-р документи за поетите от третите лица задя.4.Третите лица 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
процедурата.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от
него трето лице, ако то не отговаря на тези условията.Когато участник в
процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже
изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на условията по т.2–4 по-горе. Участниците посочват в офертата
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива.Подизпълнителите трябва да отговарят
на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,
който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване
от процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

По т.1. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейност с предмет и
обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три)
години от датата на подаване на офертата. Под услуга с предмет и обем,
идентичен или сходен с тoзи на поръчката се приема: дейности по
строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или
аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други
държави), във връзка с изпълнението на най-малко един обект, засягащи
СМР, свързани с изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на
минимум една сграда.
По т.2. Участникът следва да разполага с минимум персонал и с ръководен
състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката или
еквивалентна, на както следва:
За ОП №1: участниците следва да разполагат с екип притежаващ
необходимата професионална компетентност за всяка от следните части: Част Архитектурна; - Част Конструктивна; - Част Енергийна ефективност;
- Част Газификация; - Част ОВК; - Част КИПиА; - Част Геодезия; - Част
ВиК; - Част Паркоустройство; - Част Електро; - Част План за безопасност
и здраве; - Част Пожарна безопасност; - Част План за управление на
строителните отпадъци;
За ОП №2: участниците следва да разполагат с екип притежаващ
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необходимата професионална компетентност за всяка от следните части: Част Архитектурна; - Част Конструктивна; - Част Геодезия; - Част ВиК; Част Паркоустройство; - Част Електро; - Част План за безопасност и
здраве; - Част Пожарна безопасност; - Част План за управление на
строителните отпадъци;
За ОП №3: участниците следва да разполагат с екип притежаващ
необходимата професионална компетентност за всяка от следните части: Част Архитектурна; - Част Конструктивна; - Част Енергийна ефективност;
- Част ОВИ; - Част Геодезия; - Част ВиК; - Част Електро; - Част План за
безопасност и здраве; - Част Пожарна безопасност; - Част План за
управление на строителните отпадъци;
Участниците декларират в Част ІV, Раздел В, т.6 от ЕЕДОП, минимално
изискуемите от Възложителя специалисти, като посочат конкретни лица с
необходимата професионална и образователна квалификация и
компетентност.
Забележка: лицата по части „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“ и част
„Управление на отпадъците“, следва да притежават съответните
удостоверения изискващи се за този вид части от инвестиционния проект,
а за участниците чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно
законодателството на държавата в която са установени.
Забележка: Участниците могат да предлагат лице, по съответната част,
което може да съвместява повече от една длъжност в една обособена
позиция, в случай, че отговаря на изискванията за нея.
Забележка: Участникът следва да отговаря на изискването на чл. 166, ал.
3 от ЗУТ – консултантът не може да сключва договор за строителен надзор
за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение
физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения,
технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на
Търговския закон.
Забележка: Участникът трябва да има на разположение човешки ресурс от
ключови специалисти, които трябва да са включени в основния заверен
списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността
или еквивалентен за чуждестранни участници. Списъкът е неразделна част
от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл.
166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Ключовите специалисти трябва да
присъстват ежедневно на обекта, съобразно ангажиментите им по време на
строителния процес
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Аванса е в размер до 35% от стойността на д-ра за строит.надзор на
всяка от обособ.позиции. Авансът се изплаща в 30 дн. срок след
одобряване на гаранция за авансово предоставени средства/ГАПС/ и
надлежно оформена оригинална фактура./ГАПС/се представя по избор на изп
-ля в една от формите, съгласно чл.111,ал.5 ЗОП./ГАПС/покрива пълния
размер на искания аванс и се освобождава до три дни след връщане или
усвояване на аванса. Межд. плащ. се извършват в 30дн.срок по банк. път
след представяне на акт обр.№15 за обекта/ите в съотв. ОП и фактура.
Общо аванса и межд. плащания не може да надхвърлят 60% от размера на
дължимо възнаг-е.Оконч. плащане в размер на остатъка до пълния размер
на цената по д-ра се извършва в 30дн. срок по банков път при следните
усл-я: приемане и одобряване от страна на възл-ля на фактура, както и
приемане на обект/и/ в съотв. ОП и издаване на съответното разрешение

УНП: 7ed2eefe-0786-4cc4-9951-a965261c92fd

11

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

за ползване или съответното удост-е за въвеждане в експлоатация и
представяне на Техн. паспорт на строежа.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09.01.2018 дд/мм/гггг
Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
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Ирландски
Испански
Италиански
Латвийски
Литовски

Малтийски
Немски
Нидерландски
Полски
Португалски

Румънски
Словашки
Словенски
Унгарски
Фински

Френски
Хърватски
Чешки
Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 10 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.01.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 14:00

Място: Сградата на Община Велико Търново, заседателна зала, ет.3.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

В процедурата могат да подават оферти всички български или чуждестранни
физически или юридически лица, включително техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите
предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата,в която
то е установено.Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може
самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно
законодателството на държавата,в която е установен.Възложителят
отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по
чл. 54, ал.1 и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП,възникнали преди или по време на
процедурата.Освен на основанията по чл. 54,ал.1 от ЗОП и чл.
55,ал.1,т.1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 1. участник,
който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие,посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не
отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката;б)правила
и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени
в приложение № 10 на ЗОП;3.участник, който не е представил в срок
обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета
съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;4. участници, които са свързани
лица.5/Участници за които са налице пречки за участие в процедура по
ЗОП, съгласно Закон за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици; в други
случаи, посочени в документацията за участие.При подаване на офертата
за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване
и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП
(съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай, че
участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
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подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,
съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП;2.При участие на
обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката,
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението (чл.59,ал.6 от
ЗОП).Гаранцията за изпълнение е в размер на 4,5 % от стойността на
договора без ДДС,съгласно офертата и се предоставя в една от следните
форми:1.парична сума;2.банкова гаранция;3.застраховка,която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Условията за
задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в
Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и
Изпълнителя.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на
гаранцията за изпълнение и на гаранцията за аванс от посочените погоре форми.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или
титуляр на застраховката.При представяне на гаранцията във вид на
платежно нареждане-паричната сума се внася по сметка на Община Велико
Търново в Общинска банка АД-ФЦ В.Търново:BG97SOMB91303324758001,BIC
КОД:SOMBBGSF;Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова
гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема
при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по д-ра за възлагане на оп.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от
изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
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изменение или допълнителна информация.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04.12.2017 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
²
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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