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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00007
Поделение: ________
Изходящ номер: 460 от дата 20/06/2014
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
гр. Мездра
3100

Страна
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
„Упражняване на строителен надзор при доизграждането на строеж:
„Многофункционална спортна зала гр. Мездра”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: f6a72e6c-dae0-49e3-b482-f2b547be51ce

Осн. код
71521000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Предметът на настоящата обществена поръчка е да се предостави
качествена и ефективна услуга в съответствие с националното и
европейско законодателство и изискванията на Възложителя за:
„Упражняване на Строителен надзор при доизграждането на строеж:
„Многофункционална спортна зала”, находяща се в УПИ VІІ, пл.
№1269,1270 в кв.99 по плана на гр. Мездра.Лицето упражняващо
строителен надзор извършва следните дейности:
а). съставя и подписва всички актове и протоколи по време на
строителството, необходими за оценка на строежите, относно
изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение,
съгласно Наредба №: 3 от 31.07.2003г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за актовете и
протоколите, съставяни по време на строителството;
б).защитава интересите на Възложителя пред строителя, с който
Възложителя има подписан договор за изпълнение на строителномонтажните работи;
в). вписва всички свои предписания и заповеди в заповедната
книга на строежа;
г). задължава се след завършване на строежа да състави
технически паспорт, съгласно чл. 176А от ЗУТ, в обхвата и
съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите
паспорти на строежите;
д). следи за наличие на всички предвидени от законодателството
разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от
упълномощените контролни органи;
е). следи за осигурени от строителя безопасни условия на труд
при извършване на СМР, наличие на актуализирани инструкции по
безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и
информационни средства и др.;
ж). следи за осигурени от строителя средства за индивидуална
защита на всеки работник в съответствие с нормативните
изисквания. Всички работещи на строителната площадка и
извършващи СМР трябва да са осигурени с работно облекло, обувки,
каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства
в зависимост от характера на работата.
з). следи за навременното изграждане от строителя на всички
временни съоръжения като скелета, подходи, диги, рампи и др.,
необходими за извършване на строително-монтажните работи на
обекта, както и за тяхното отстраняване след приключване на
работата.
и). Следи за поставена от строителя необходима сигнализация за
въвеждане на временна организация на движението вътре и около
строителната площадка при стриктно спазване на действащата
нормативна уредба.
к). Следи за спазване на всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22
март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от
2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.);
3. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето,
упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната
дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от
установяване на нарушението;
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След приключване на строително-монтажните работи лицето,
упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до
Възложителя;
4. Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност
за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници
в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети,
причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и
одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен
надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в
строителството.
Прогнозна стойност
(в цифри): 63490 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Мездра

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Лицето осъществяващо строителният надзор е длъжен:
а). да притежава валиден лиценз за упражняване на
Строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ (Закон за
устройство на територията) или еквивалентен 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 разпоредбите на чл. 166, ал.
7 от ЗУТ във връзка с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от Закон за
обществените поръчки.
б). да упражнява строителен надзор в съответствие с
чл.168 от Закон за устройство на територията, като носи
отговорност за:
Tзаконосъобразно започване на строежа;
Tосъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне
на актовете и протоколите по време на строителството;
Tспиране 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 - 3;
Tосъществяване на контрол относно спазване на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
Tнедопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на
строителството;
в). Да притежава застраховка „Професионална отговорност”,
за строежи ІІ – ра (втора) категория, съгласно чл. 137, ал. 1,
т. 2, буква „д” от ЗУТ (Закон за устройство на територията),
валидна за целия период на изпълнение на договора за обществена
поръчка.
2. Минимални изисквания за икономически и финансови
възможности.
2.1.Участникът трябва да има сумарно за последните 3 (три)
приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г. - в
зависимост от датата, на която е учреден или е започнал
дейността си) общ оборот от извършена дейност в размер не помалко от 100 000.00 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.
2.2.Участникът да има сключена застраховка „Професионална
отговорност”, с минимална застрахователна сума отговаряща на
строежи ІІ – ра (втора) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.
2, буква „д” от ЗУТ (Закон за устройство на територията), която
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да е валидна минимум към датата за подаване на офертите.
2.3. 1.През последните 3 (три) години до датата на подаване на
офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден
или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил един или
повече договора за Строителен надзор с предмет, подобен на
предмета на настоящата поръчка и обща стойност не по-малка от
стойността на настоящата поръчка.
Изискуеми документи и информация:
Изискуемите документи и информация са подробно описани в
изискванията и указанията, част от настоящата документация.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 03/07/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/07/2014 дд/мм/гггг

УНП: f6a72e6c-dae0-49e3-b482-f2b547be51ce

4

