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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 0007
Поделение: ________
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Мездра
Адрес
ул. "Христо Ботев" №27
Град
Пощенски код
Мездра
3100

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
Община Мездра
0910 92116
Лице за контакти
Диана Павлова
Електронна поща
Факс
mezdra@mail.bg
0910 92523
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http:/www.mezdra.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http:/www.mezdra.bg
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
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местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и
възложител/и

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и улици на
територията на Община Мездра”
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
(а) Строителство
(б) Доставки
(в) Услуги
Изграждане
Покупка
Категория услуга No
Проектиране и
Лизинг
(Относно категориите
изпълнение
услуги 1-27, моля вижте
Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Покупка
на
изплащане
Изпълнение с каквито и
Комбинация от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
Територията на
Община Мездра
код NUTS: BG313

код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

код NUTS:
Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
Брой: ________ или (когато е приложимо)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________ Валута:
или от: ________ до ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
„Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и улици на
територията на Община Мездра”
В процедурата се предвиждат три обособени позиции.
Позиция 1 със следните подобекти:
1.Ремонт на ул. „Баданец” гр. Мездра
2.Ремонт на ул. „Чавдар” гр. Мездра
3.Ремонт на ул. „Кр. Ташев” с. Руска бяла”
4.Ремонт на ул. „Г. Димитров” с. Дърманци
5.Ремонт на ул. „Хр. Ботев” с. Ребърково
6.Ремонт на ул. „Л. Каравелов” с. Люти дол
7.Ремонт на ул. „7 септември” с.Типченица
8.Ремонт площад с. Лик
9.Ремонт площад с. Цаконица
10.Ремонт улица „Ст. Караджа” гр. Мездра
11.Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Долна Кремена
12.Ремонт на ул. „Отец Паисий” с. Горна Кремена
13.Ремонт на ул. „Г. Генов” с. Моравица
14.Ремонт на ул. „3-ти юни”с. Люти брод
15.Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Зверино
Позиция 2
1.Ремонт на ул.
2.Ремонт на ул.
3.Ремонт на ул.

със следните подобекти:
„В. Левски” с. Очин дол
„Червени дол” с. Елисейна
„Шипка” с. Крапец

Позиция 3 със следните подобекти:
1.Път VRC 1082 – ІІІ-103 /Мездра-Боденец-Крапец/-/ВърбешницаВраца/
2.Път VRC 1084 /ІV-10303/Мездра-Крапец/-Боденец-Върбешница
3.Път VRC 2032-ІІІ-103/Мездра-Роман/-Г.Кремена-Върбешница
4.Път VRC 1143-/Роман-Струпец/ -Старо село-Брусен-Мездра
5.Път VRC 1148-/Своде-Роман/-Синьо бърдо-Ослен Криводол –ЛикДърманци -/І-1/
6.Път SF 02043 – Рашково-Игнатица-/Зверино-Оселна/
ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
45233252
Осн. предмет
Доп. предмети

45233120

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация

Да

Не

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

Да

Не
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за една или повече
обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

за всички обособени
позиции
Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
Обектите за ремонт по обособена позиция №1 са както
следва:
1.Ремонт на ул. „Баданец” гр. Мездра – дължина на участъка 130
м., ширина на пътното платно 6,00 м.
2.Ремонт на ул. „Чавдар” гр. Мездра– дължина на участъка 150 м.,
ширина на пътното платно 6,00 м.
3.Ремонт на ул. „Кр. Ташев” с. Руска бяла” – дължина на участъка
120 м., ширина на пътното платно 4,50 м.
4.Ремонт на ул. „Г. Димитров” с. Дърманци– дължина на участъка
180 м., ширина на пътното платно 5,00 м.
5.Ремонт на ул. „Хр. Ботев” с. Ребърково– дължина на участъка
190, ширина на пътното платно 6,00 м.
6.Ремонт на ул. „Л. Каравелов” с. Люти дол– дължина на участъка
270 м., ширина на пътното платно 3,00 м.
7.Ремонт на ул. „7 септември” с.Типченица– дължина на участъка
120 м., ширина на пътното платно 8,00 м.
8.Ремонт площад с. Лик– съгласно приложената към документацията
схема.
9.Ремонт площад с. Цаконица – съгласно приложената към
документацията схема.
10.Ремонт улица „Ст. Караджа” гр. Мездра– дължина на участъка
310 м., ширина на пътното платно 6,00 м..
11.Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Долна Кремена– дължина на
участъка 300 м., ширина на пътното платно 4,00 м.
12.Ремонт на ул. „Отец Паисий” с. Горна Кремена– дължина на
участъка 320 м., ширина на пътното платно 5,00 м.
13.Ремонт на ул. „Г. Генов” с. Моравица– дължина на участъка 360
м., ширина на пътното платно 6,00 м.
14.Ремонт на ул. „3-ти юни”с. Люти брод– дължина на участъка 270
м., ширина на пътното платно 5,50 м.
15.Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Зверино – дължина на участъка
400 м., ширина на пътното платно 6,00 м.
Обектите за ремонт по обособена позиция №2 са както
следва:
1.Ремонт на ул. „В. Левски” с. Очин дол, дължина на участъка –
300 м., ширина на уличното платно – 3,00 м.
2.Ремонт на ул. „Червени дол” с. Елисейна, дължина на участъците
– 110 м. ширина на уличното платно – 4,00 м.
3.Ремонт на ул. „Шипка” с. Крапец, дължина на участъка – 280 м.,
ширина на уличното платно – 4,50 м.
Обектите за ремонт по обособена позиция №3 са както
следва:
Участъци определени от възложителя на следните общински пътища:
1.Път VRC 1082 – ІІІ-103 /Мездра-Боденец-Крапец/-/ВърбешницаВраца/.
2.Път VRC 1084 /ІV-10303/Мездра-Крапец/-Боденец-Върбешница/
3.Път VRC 2032-ІІІ-103/Мездра-Роман/-Г.Кремена-Върбешница/
4.Път VRC 1143-/Роман-Струпец/ -Старо село-Брусен-Мездра/
5.Път VRC 1148-/Своде-Роман/-Синьо бърдо-Ослен Криводол –ЛикУНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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Дърманци -/І-1//
6.Път SF 02043 – Рашково-Игнатица-/Зверино-Оселна/ /
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 614583.33 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да

Не

Да

Не

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или: ________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или : ________ дни от сключване на договора
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението 31/12/2013 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по
настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за
участие, в размер на:
]3500 лв. (три хиляди и петстотин лева) – за обособена позиция
№1;
]500 лв. (петстотин лева) – за обособена позиция №2;
]2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) – за обособена позиция
№3;
Сумите представляват под 1% от прогнозната стойност на поръчката
с ДДС.
Гаранция за изпълнение: В случай на избор на участника за
изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи
преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в
размер на 3% (три процента) от стойността на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Финансирането на обществената поръчка, се осъществява от бюджета
на Община Мездра.
Редът и условията за плащане възнаграждението на изпълнителя на
обществената поръчка са определени в договора за възлагане на
обществената поръчка.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):
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Да

Не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
1. Общи изисквания
1.1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена
поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически
или юридически лица, включително техни обединения, които
отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по прилагането му, и
настоящата документация.
1.2. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия
период на изпълнение на договора, валидна застраховка за
„Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл.
171 от ЗУТ. При констатирана липса или невалидност на
застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си
запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на
нарушението.
1.3. Участниците – български лица, следва да представят с
офертата си копие от удостоверение за вписване в Централния
професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата
на строителите –трета категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 3,
б. ”ж” във връзка с чл.137, ал. 1, т. 3, б. ”а” от Закона за
устройство на територията, ведно с талон към него. Когато
участникът е обединение, изискването се отнася за водещия
съдружник в обединението.
1.4. Участниците – чуждестранни лица, представят удостоверение
за вписване в Централния професионален регистър на строителя,
съгласно Закона за камарата на строителите – трета категория,
съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, б. ”ж” във връзка с чл.137, ал.
1, т. 3, б. ”а” от Закона за устройство на територията строежи,
ведно с талон към него, преди сключване на договора за възлагане
на обществена поръчка.
2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са
юридически лица („обединение/консорциум”)
2.1. В случай че участникът е обединение, участниците в него
трябва да определят едно лице, което да представлява
обединението за целите на поръчката („водещ съдружник”).
2.2. В случай че участникът е обединение, изискването за наличие
на застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за всяка
от фирмите в обединението, подлежаща на задължително
застраховане.
2.3. В случай че участник в процедурата е обединение,
изискванията за икономически и финансови възможности, и за
УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0

6

Партида: 0007

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

технически възможности, се отнасят за обединението като цяло.
При изискванията, които важат за всеки един от членовете на
обединението поотделно, това е изрично посочено в съответната
част на документацията.
2.4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата
глава се прилагат за всеки от участниците в обединението
поотделно.
2.5. В случай че участникът е обединение, участниците в него
сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да
съдържа клаузи, които гарантират, че:
всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно
за изпълнението на договора;
]водещият съдружник на обединението е упълномощен да задължава,
да получава указания за и от името на всеки член на
обединението;
]всички членове на обединението са задължени да останат в него
за целия период на изпълнение на договора;
]съставът на обединението няма да се променя след сключването на
договора за възлагане на обществената поръчка.

3. Специфични изисквания към подизпълнителите
3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при
изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел
ІІ „Административни изисквания” от настоящата глава, се прилагат
и за подизпълнителите.
3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само,
ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията
и работата на посочените подизпълнители като за свои действия,
бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата
на участника, и за тях са представени всички необходими
документи.
3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществен
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
1.2. Документи за доказване на
1.1. За да бъде допуснат до
икономическото и финансовото
разглеждане и оценяване на
състояние на участника.
офертата по настоящата
1.2.1. Валидна застраховка за
процедура, участникът следва да
„Професионална отговорност в
отговаря на посочените по-долу
строителството”, по смисъла на
изисквания.
чл. 171 от ЗУТ, за обекти трета 1.1.1. има минимален
категория съгласно чл.137, ал. документално доказан общ оборот
1 от ЗУТ
от дейността или доход общо за
1.2.2. Копия от годишните
предходните три приключени
баланси и отчетите за приходите финансови години (2010, 2011 и
и разходите за последните 3
2012 г.), в размер равен или по
(три) приключени финансови
-голям от:
години (2010, 2011 и 2012 г.),
1.1.1.1. за обособена позиция
– подписани и подпечатани от
№1 - 900 000 (деветстотин

УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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участника на всяка страница.
1.2.3. За физическите лица –
заверено от НАП копие на
данъчна декларация за всяка от
предходните три години.
1.2.4. Справка за общия оборот
и за оборота от строителство от
извършване на СМР на обекти,
които попадат в полето на
чл.137, ал. 1, т. 3, б. ”ж” от
ЗУТ във връзка с чл.137, ал. 1,
т. 3, б. ”а” от ЗУТ за всяка от
последните три приключени
финансови години(2010, 2011 и
2012 г.).
1.3. Когато по обективни
причини участникът не може да
представи исканите от
възложителя документи, той може
да докаже икономическото и
финансовото си състояние с
всеки друг документ, който
Възложителят приеме за
подходящ.
1.4. В случай че участникът не
е представил някой от
изискваните документи,
комисията изисква допълнителни
документи, в съответствие с чл.
68, ал. 8 от ЗОП.
1.5. При първоначалния преглед
на съдържанието на офертите на
участниците, комисията не
извършва преглед по същество на
документите, по отношение на
доказването на съответствието с
критериите за подбор, а
проверява единствено формалната
страна и наличието на
съответните документи и изисква
тяхното поправяне и/или
допълнително представяне на
липсващи документи, в
съответствие с изискванията на
настоящата документация.
Отговорността относно
възможността с представените
документи да бъде безспорно
доказано съответствието с
критериите за подбор е изцяло
на участника, като преценката
му трябва да е извършена при
първоначалното представяне на
офертата. Участниците нямат
право да представят
допълнителни документи, извън

УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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хиляди) лева.
1.1.1.2. за обособена позиция
№2 – 130 000 (сто и тридесет
хиляди) лева.
1.1.1.3. за обособена позиция
№3 – 700 000 (седемстотин
хиляди) лева.
При наличие на подизпълнител,
изискването се прилага
съответно, според процентното
участие на подизпълнителя, като
посочените по-горе стойности за
минимален общ оборот за трите
години, се умножава по процента
на участие на подизпълнителя.
1.1.2. има минимален оборот от
строителство общо за
предходните три приключени
финансови години (2010, 2011 и
2012 г.), в размер равен или по
-голям от:
1.1.2.1. за обособена позиция
№1 - 700 000 лв. (седемстотин
хиляди) лева, от извършване на
СМР на обекти, които попадат в
полето на чл.137, ал. 1, т. 3,
б. ”ж” от ЗУТ във връзка с
чл.137, ал. 1, т. 3, б. ”а” от
ЗУТ
1.1.2.2. за обособена позиция
№2 - 100 000 лв. (сто хиляди)
лева, от извършване на СМР на
обекти, които попадат в полето
на чл.137, ал. 1, т. 3, б. ”ж”
от ЗУТ във връзка с чл.137, ал.
1, т. 3, б. ”а” от ЗУТ
1.1.2.3. за обособена позиция
№3 - 500 000 лв. (петстотин
хиляди) лева, от извършване на
СМР на обекти, които попадат в
полето на чл.137, ал. 1, т. 3,
б. ”ж” от ЗУТ във връзка с
чл.137, ал. 1, т. 3, б. ”а” от
ЗУТ
При наличие на подизпълнител,
изискването се прилага
съответно, според процентното
участие на подизпълнителя, като
стойността на изисквания
минимален оборот за трите
години от извършване на СМР на
обекти, които попадат в полето
на чл.137, ал. 1, т. 3, б. ”ж”
от ЗУТ във връзка с чл.137, ал.
1, т. 3, б. ”а” от ЗУТ се
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посочените от комисията в
Протокол № 1. В случай че
участникът представи
допълнително документи, извън
поисканите от комисията в
протокол № 1, същите не се
вземат предвид от комисията при
преценката относно
съответствието с критериите за
подбор.
1.6. В случай че участникът не
представи изискваните
документи, в срока, посочен от
комисията или от всички
представени документи в
офертата не може по категоричен
начин да се изведе и докаже
информацията относно
съответствието с критериите за
подбор, участникът се
отстранява от участие в
процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
2.2.1. Списък на основните
договори за строителство,
изпълнени през последните пет
години (Образец № 12) до датата
на подаване на офертата
Препоръките следва да съдържат
цялата информация, релевантна
за доказване на изискванията на
настоящата документация, както
следва:
]Възложител и изпълнител по
договора;
]предмет на договора;
]стойност на договора;
]период на изпълнение на
договора;
]дата на приключване на
дейностите по договора;
В случай че договорът е
изпълняван в обединение и
препоръката е издадена на
обединението – изпълнител по
договора, следва да се
представи копие от договора за
разпределение на дейностите
между членовете на
обединението, от който
категорично да е видно кои са
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умножава по процента на участие
на подизпълнителя, като видът
на дейностите, от които следва
да е реализиран е в
съответствие с дейностите,
които подизпълнителят ще
извършва, съгласно посоченото в
офертата.

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Да докаже наличието на
собствена или наета
механизация/оборудване от
специализиран и общ характер,
която следва да включва
мининмум:
]Самосвали - 2 броя (за всички
обособени позици)
]Къртач (за всички обособени
позици)
]Виброваляк -1 брой (за всички
обособени позици)
]Машина за полагане на асфалт 1 брой (за обособена позиция №1
и №3)
]Валяк за уплътняване на асфалт
- 1 брой (за обособена позиция
№1 и №3)
]Фреза за асфалт - 1 брой (за
обособена позиция №1 и №3)
]Бетоновоз – 2 бр. (за
обособена позиция №2)
]Вибротори за бетон – 2 бр. (за
обособена позиция №2)
]Багер (за обособена позиция
№2)
]други, по преценка на
Изпълнителя за качествено
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конкретните дейности,
изпълнявани от съответния
участник/член на
обединение/подизпълнител в
настоящата процедура.
2.2.2. Списък-декларация за
техническото оборудване, с
което разполага участникът за
изпълнение на обществената
поръчка, в съответствие с
изискванията на настоящата
документация, придружен от
документи за
собственост/валиден договор за
финансов лизинг, или валиден
договор за наем на всяка една
машина/оборудване, включени в
списъка.
По отношение на документа за
собственост – за ППС, включени
в списъка се представят талон
за регистрация на името на
участника/член на
обединението/подизпълнител.
По отношение на договорите за
финансов лизинг – качеството на
лизингополучател следва да има
участникът/член на
обединението/подизпълнител. В
случай че договорът не отговаря
на посоченото изискване, се
приема, че е налице нередовен
документ и комисията изисква
представяне на документ, в
съответствие с изискванията на
настоящата документация. В
случай че участникът отново не
представи документа, в
съответствие с изискванията,
участникът се отстранява от
участие в процедурата.
По отношение на договорите за
наем – качеството на наемател
следва да има участникът/член
на обединението/подизпълнител.
Договорът следва да
индивидуализира ясно
машината/оборудването, което се
предоставя под наем и да не
съдържа уговорки относно
предоставянето на оборудването.
В случай че договорът не
отговаря на някое от посочените
изисквания, се приема, че е
налице нередовен документ и
комисията изисква представяне

УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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извършване на работите, предмет
на настоящата поръчка
Участникът трябва да докаже
дали тези съоръжения са негова
собственост или са наети.
Изискването не се прилага за
подизпълнителя.
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на документ, в съответствие с
изискванията на настоящата
документация. В случай че
участникът отново не представи
документа, в съответствие с
изискванията, участникът се
отстранява от участие в
процедурата.
2.2.3. Копие от валидно
Удостоверение за вписване в
ЦПРС, ведно с талон към него,
съгласно изискванията на
настоящата документация – по
отношение на български
юридически лица.
Вписването да включва втора
група, трета категория.
Изискването се прилага за
участници – български
юридически лица. Изискването се
прилага най-малко за водещия
съдружник в обединението.
Изискването се прилага и за
подизпълнителите – български
юридически лица, в съответствие
с дейностите, които ще
извършват.
2.3. В случай че участникът не
е представил някой от
изискваните документи,
комисията изисква допълнителни
документи, в съответствие с чл.
68, ал. 8 от ЗОП.
2.4. В случай че участникът не
представи изискваните
документи, в срока, посочен от
комисията или от всички
представени документи в
офертата не може по категоричен
и безспорен начин да се изведе
и докаже информацията относно
съответствието с критериите за
подбор, участникът се
отстранява от участие в
процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да
Не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:
Има вече избрани кандидати:
Да
Не
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:
Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой ________
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

Да

Не

ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели
Тежест
цена за доставка и полагане на 1 тон асфалтова
70
1
УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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смес
цена за 1 кв.м. изкърпване с деб. 4 см.
цена за 1 кв.м. изкърпване с деб. 5 см.
срок за изпълнение

15
10
5

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Да

Не

Предварително обявление за ОП
Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 30/05/2013 дд/мм/гггг
Час: 16:00
Платими документи
Да
Не
Ако да, цена (в цифри): 10.00 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Сумата от 10 /десет/ лева може да бъде внесена в касата на
Община Мездра, ул. Христо Ботев” №27 всеки работен ден от 8.00
до 16.00 часа или по банков път на следната сметка на Община
Мездра: IBAN: BG95STSA93008425414500, BIC: STSABGSF, Банка ДСК,
клон Мездра, код на плащане 448090 в срок до 16:00 часа на
30.05.2013г.
При поискване от заинтересовано лице документацията се изпраща
от възложителя, чрез куриер за сметка на лицето, отправило
искането, след постъпило плащане по банков път и изпращане по
факс на основните данни на участника и адрес на получаване.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 10/06/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ES
DA
ET
EN
IT
LT
MT
PL
SK
FI
CS
DE
EL
FR
LV
HU
NL
PT
SL
SV
Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11/06/2013 дд/мм/гггг
Час: 10:00
Място (когато е приложимо): малката заседателна зала на ІV етаж в сградата на Община
Мездра на адрес: гр. Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
Да
Не
е приложимо)
При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при
отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците
или техни упълномощени представители.
Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този
случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са
законни представители на съответния участник) или чрез
упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно).

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да

Не

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

Да

Не

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
1. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на
обществена поръчка до сключването на договора подлежи на
обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията.
2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120 от ЗОП, в
зависимост от решението, което се обжалва.
3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с
копие до възложителя, чието решение се обжалва.
4. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението
за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане
на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка
"спиране на процедурата".
5. Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител
спира процедурата до окончателното решаване на спора, освен
когато с влязло в сила определение е допуснато предварително
изпълнение.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18/04/2013 дд/мм/гггг

УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 1 Наименование: Ремонт на улици на територията на Община Мездра
1) Кратко описание
Позиция 1 със следните подобекти:
1.Ремонт на ул. „Баданец” гр. Мездра
2.Ремонт на ул. „Чавдар” гр. Мездра
3.Ремонт на ул. „Кр. Ташев” с. Руска бяла”
4.Ремонт на ул. „Г. Димитров” с. Дърманци
5.Ремонт на ул. „Хр. Ботев” с. Ребърково
6.Ремонт на ул. „Л. Каравелов” с. Люти дол
7.Ремонт на ул. „7 септември” с.Типченица
8.Ремонт площад с. Лик
9.Ремонт площад с. Цаконица
10.Ремонт улица „Ст. Караджа” гр. Мездра
11.Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Долна Кремена
12.Ремонт на ул. „Отец Паисий” с. Горна Кремена
13.Ремонт на ул. „Г. Генов” с. Моравица
14.Ремонт на ул. „3-ти юни”с. Люти брод
15.Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Зверино
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
45233252
Осн. предмет
3) Количество или обем
Обектите за ремонт по обособена позиция №1 са както
следва:
1.Ремонт на ул. „Баданец” гр. Мездра – дължина на участъка 130
м., ширина на пътното платно 6,00 м.
2.Ремонт на ул. „Чавдар” гр. Мездра– дължина на участъка 150 м.,
ширина на пътното платно 6,00 м.
3.Ремонт на ул. „Кр. Ташев” с. Руска бяла” – дължина на участъка
120 м., ширина на пътното платно 4,50 м.
4.Ремонт на ул. „Г. Димитров” с. Дърманци– дължина на участъка
180 м., ширина на пътното платно 5,00 м.
5.Ремонт на ул. „Хр. Ботев” с. Ребърково– дължина на участъка
190, ширина на пътното платно 6,00 м.
6.Ремонт на ул. „Л. Каравелов” с. Люти дол– дължина на участъка
270 м., ширина на пътното платно 3,00 м.
7.Ремонт на ул. „7 септември” с.Типченица– дължина на участъка
120 м., ширина на пътното платно 8,00 м.
8.Ремонт площад с. Лик– съгласно приложената към документацията
схема.
9.Ремонт площад с. Цаконица – съгласно приложената към
документацията схема.
10.Ремонт улица „Ст. Караджа” гр. Мездра– дължина на участъка
310 м., ширина на пътното платно 6,00 м..
11.Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Долна Кремена– дължина на
участъка 300 м., ширина на пътното платно 4,00 м.
12.Ремонт на ул. „Отец Паисий” с. Горна Кремена– дължина на
участъка 320 м., ширина на пътното платно 5,00 м.
13.Ремонт на ул. „Г. Генов” с. Моравица– дължина на участъка 360
м., ширина на пътното платно 6,00 м.
14.Ремонт на ул. „3-ти юни”с. Люти брод– дължина на участъка 270

УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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м., ширина на пътното платно 5,50 м.
15.Ремонт на ул. „Д. Благоев” с. Зверино – дължина на участъка
400 м., ширина на пътното платно 6,00 м.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 330916.67 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 31/12/2013 дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: Ремонт на улици на територията на Община Мездра
1) Кратко описание
Позиция 2
1.Ремонт на ул.
2.Ремонт на ул.
3.Ремонт на ул.

със следните подобекти:
„В. Левски” с. Очин дол
„Червени дол” с. Елисейна
„Шипка” с. Крапец

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
45233252
Осн. предмет
3) Количество или обем
Обектите за ремонт по обособена позиция №2 са както
следва:
1.Ремонт на ул. „В. Левски” с. Очин дол, дължина на участъка –
300 м., ширина на уличното платно – 3,00 м.
2.Ремонт на ул. „Червени дол” с. Елисейна, дължина на участъците
– 110 м. ширина на уличното платно – 4,00 м.
3.Ремонт на ул. „Шипка” с. Крапец, дължина на участъка – 280 м.,
ширина на уличното платно – 4,50 м.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 45833.33 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
Не
Да
от: ________ до ________ Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 31/12/2013 дд/мм/гггг

УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 3 Наименование: Ремонт на участъци от общинската пътна мрежа
1) Кратко описание
Позиция 3 със следните подобекти:
1.Път VRC 1082 – ІІІ-103 /Мездра-Боденец-Крапец/-/ВърбешницаВраца/
2.Път VRC 1084 /ІV-10303/Мездра-Крапец/-Боденец-Върбешница
3.Път VRC 2032-ІІІ-103/Мездра-Роман/-Г.Кремена-Върбешница
4.Път VRC 1143-/Роман-Струпец/ -Старо село-Брусен-Мездра
5.Път VRC 1148-/Своде-Роман/-Синьо бърдо-Ослен Криводол –ЛикДърманци -/І-1/
6.Път SF 02043 – Рашково-Игнатица-/Зверино-Оселна/
2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
45233120
Осн. предмет
3) Количество или обем
Участъци определени от възложителя на следните общински пътища:
1.Път VRC 1082 – ІІІ-103 /Мездра-Боденец-Крапец/-/ВърбешницаВраца/.
2.Път VRC 1084 /ІV-10303/Мездра-Крапец/-Боденец-Върбешница/
3.Път VRC 2032-ІІІ-103/Мездра-Роман/-Г.Кремена-Върбешница/
4.Път VRC 1143-/Роман-Струпец/ -Старо село-Брусен-Мездра/
5.Път VRC 1148-/Своде-Роман/-Синьо бърдо-Ослен Криводол –ЛикДърманци -/І-1//
6.Път SF 02043 – Рашково-Игнатица-/Зверино-Оселна/ /
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 237833.33 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
Не
Да
от: ________ до ________ Валута:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата 31/12/2013 дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 0e37f61f-2c40-44fa-a807-5bf9785247c0
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