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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00007

Поделение: ________

Изходящ номер: 822 от дата 08/11/2013

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Мездра

Адрес
 ул. "Христо Ботев" № 27

Град Пощенски код Страна
Мездра 3100 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Община Мездра 0910 92116

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Диана Павлова

E-mail Факс
mezdra@mail.bg 0910 92523

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
 www mezdra.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

 www mezdra.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предмет на поръчката е упражняване на авторски надзор,по смисъла 

на Закона за устройство на територията, в процеса на 

строителство на обект "Довеждащ колектор до ГПСОВ - гр. Мездра". 

Предвижда се избор на изпълнител за упражняване на ефективен и 

качествен авторски надзор, съгласно изискванията на чл.162 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), при изпълнението на 

строителството на обекта; така ще бъде осигурено подписването от 

избраното лице на актове и протоколи от Проектанта за изпълнение 

на строителството, в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 
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Наредба № 2 от 31 юли 2003 година за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, съгласуване на екзекутивите, изготвени от 

строителя. 

Проектът включва дъждопреливник и колектор от дъждопреливника до 

пречиствателната станция на гр. Мездра. Довеждащият колектор на 

смесени води към пречиствателната станция е от стоманобетонови 

тръби ф1000.

Разликата между смесения отток и битовото водно количество, 

което се транспортира  към пречиствателната станция, се отлива в 

близката река, за която има разрешение за заустване на 

канализационни води. Това водно количество се зауства в реката 

посредством отливен колектор ф1000.

За укрепването на бреговото заустване на отливния колектор е 

проектиран опорен стоманобетонов блок и заскаляване на дъното на 

реката в обсега на заустването. Отделянето на битовия отток от 

смесения се осъществява посредством Преливник №3, в 

непосредствена близост до заустването, съгласно разрешителното 

от Басейнова дирекция. Колекторът за евакуация на битови води 

към ПСОВ е проектиран от стоманобетонови тръби ф350. Проектирано 

е преминаване под реката, за да се достигне до ПСОВ. Предвидени 

са два дънни прага, защитаващи от изравяне тръбите на канала, 

който е от оребрени полиетиленови тръби, защитени от 

стоманобетонов кожух.

Общата дължина на съоръжението е 117 метра, от които 80 метра 

стоманобетонови тръби ф350, 25 метра оребрени полиетиленови 

тръби ф350, и 12 метра стоманобетонови тръби ф1000.

Инвестиционният проект, във фаза "работен проект" е на 

разположение за преглед в сградата на Община Мездра.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71248000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Упражняващото авторски надзор лице е длъжно да: 1. Упражнява 

авторски надзор при изпълнение на строителството на обекта в 

рамките на инвестиционния проект, изпълнявайки функциите на 

Проектант, от откриването на строителната площадка до въвеждане 

на обекта в експлоатация. 2. Вписва констатации и забележки, 

чрез издаване на Заповеди в Заповедната книга на обектите. 3. 

Присъства при съставянето и подписването на задължителните 

протоколи и актове по време на строителството, съобразно Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 4. Съдейства при изготвяне и съгласуване на 

екзекутивна документация и работни проекти и детайли, в 

съответствие с чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. 5. Съгласува промени 

в проектната документация, ако такава необходимост е налице, по 

искане на възложителя или по предложение на упражняващото 

строителен надзор лице. 6. Участва в работни срещи и приемателни 

комисии. 7. Извършва консултации по възникнали в процеса на 

строителството проблеми, дава предписания за допустими промени 

на проекта. 8. Уведомява своевременно възложителя за всякакви 

промени в изпълнението на одобрения проект, замяната на 
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материали или допълнително възникнали работи по време на 

строителството, които могат да доведат до промяна на приетите 

КСС. 9. Осигурява ежеседмично присъствие на своите експерти до 

окончателното приключване на строителството, като съгласува това 

с изпълнителите на строителството и на строителния надзор и 

уведомява възложителя за времето на присъствие. 10. Проследява 

спазването на условията за безопасност при извършване на 

определен вид дейност, изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд и временната организация на движението. 11. 

Участва в осъществяваните на обектите работни срещи със 

строителя, строителния надзор и инвеститорския контрол. 12. 

Посещава всички места, които изискват намеса на строителя за 

отстраняване на дефекти, като дава становище за решение на 

проблема. 13. Съгласува в качеството на проектант екзекутивната 

документация, изготвена от строителя за приключването на обекта. 

14. Извършва несъществените по смисъла на чл.154, ал.3 от ЗУТ 

промени, без възложителя да му дължи допълнително възнаграждение 

за това. Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящата 

поръчка е от откриването на строителната площадка до въвеждане 

на обекта в експлоатация. 

Прогнозна стойност

(в цифри): 2500   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Мездра, Община Мездра код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
По отношение на участниците не следва да са налице 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и т. 5, ал. 

2 и 5 ОТ ЗОП. За доказване на изискването участниците представят 

декларации по образец. Участникът следва да осигури проектанти с 

пълна проектантска правоспособност най-малко по следните 

специалности: Геодезист, Геолог, ВиК инженер, Конструктор, Пътен 

инженер и ПБЗ. За доказване на изискването участниците 

представят списък на експертите, автобиография в свободен текст, 

копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност и 

валидна застраховка "Професионална отговорност".

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 18/11/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Участниците следва да представят следните документи за участие в 

процедурата:

1. Оферта за участие, включваща техническо и финансово 

предложение (Образец № 1).

2. Административни сведения (Образец № 2).

УНП: 1dc45ee0-f18c-46b0-986c-bfcc5683415f 3



Партида: 00007 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

3. Декларация с посочване на ЕИК (свободен текст) или 

еквивалентен документ.

4. Декларации за липса на посочените обстоятелства по чл. 47 

(Образци № 3 и 4)

5. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител (Образец № 

5).

6. Списък с правоспособните проектанти, съгласно изискванията на 

поканата за участие (Образец № 6).

7. Автобиографии (свободен текст) и копия от удостоверенията за 

пълна проектантска правоспособност на проектантите.

8. Валидни застраховки за професионална отговорност на 

проектантите.

9. Декларация за приемане клаузите на договора (Образец № 7).

10. Оригинал или нотариално заверено копие от споразумение за 

обединение (в случай че участникът е обединение, което не е 

юридическо лице).

11. Нотариално заверено пълномощно за представителство в 

процедурата, в случай че някой от документите в офертата е 

подписан от лице, различно от представляващия участника. За 

обединенията - физическото лице, упълномощено да представлява 

обединението, се посочва в споразумението за създаване на 

обединение.

Образците, които следва да се попълнят от участниците са налични 

в профила на купувача, на посочения интернет адрес.

Документите се запечатват в един общ плик, върху който се 

изписва наименованието на настоящата процедура, име и координати 

за контакт на участника. Офертата следва да е постъпила в 

деловодството на Община Мездра в срока, посочен в настоящата 

публична покана.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 18/11/2013 дд/мм/гггг
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