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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [   ] 

  

 Възложител: [Почивна база /ПБ/ „Слънчев бряг”] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [3420] 

Адрес: [Община Несебър, Област Бургас, к.к. „Слънчев бряг”] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Станка Йорданова Харизанова] 

Телефон: [0882 484609] 

E-mail: [harizanova59@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [„ИЗВЪРШВАНЕ  НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ-

ЧАСТИЧНО САНИРАНЕ НА ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” НА 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ”-ГР. НЕСЕБЪР“] 

  

Кратко описание: [Строително-монтажни работи-частично саниране на съществуваща фасада 

на сграда на Почивна база „Слънчев бряг”] 

  

Място на извършване: [Мястото на изпълнение на обществената поръчка е: гр. Несебър, к.к. 

Слънчев бряг, Дом 1 на Възложителя.] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [  148563,59лв ] 

  

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

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [Да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 

ЗОП:  

-осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; осъден с влязла сила присъда за престъпление, 

аналогично на горепосочените в друга държава членка или трета страна. 

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

- е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор или не е 

предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. ] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участникът следва да е 

вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) съгласно чл. 3, ал. 2 на 

Закона за Камарата на строителите в пета група за изпълнение на отделни видове СМР от 

предмета на поръчката, посочени в Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), 

позиция „Строителство“, съгласно чл. 6 на Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а 

за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата 

членка, в която е установено. Вписването в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на 

друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има 

силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено.] 
  

Икономическо и финансово състояние: [Участникът да има валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ за дейността на строител съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), или еквивалентна застраховка за професионална отговорност 

или гаранция в друга държава-членка на ЕС, или в страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство съгласно разпоредбите на чл. 171а от ЗУТ.] 

  

Технически и професионални способности: [Критерии за подбор относно техническите 

и професионални способности на участника: а) по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП: Участникът 

да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за 

последните 5 години от датата на подаване на офертата.Забележка: Под еднакво или сходно с 

предмета на обществената поръчкасе разбира строителство: изгражданеи/или реконструкция 

и/или основен ремонт на сграда.Минимално изискване: Участникът трябва да има изпълнени 

минимум 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за 

последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.Документи за доказване на 

съответствието с поставения критерий за подбор:Списък на строителството, идентично или 

сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на 

подаване на офертата, подписан от представляващия участника – оригинал по Образец № 9,  

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
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нормативните изисквания. 

б) по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен 

състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Минимално 

изискване: Участникът трябва да разполага с ръководен състав от технически правоспособни 

лица съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с определена 

професионална компетентност, които ще отговарят за изпълнение на строителството, както 

следва:Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална 

компететност за изпълнение на поръчката, който включва следното:  Технически 

ръководител: Магистърска степен „строителен инженер“ или еквивалентна, Общ 

професионален опит: минимум 5 г. като ръководител в областта на строителството; 

Специалист по ОВК/ОВИ или еквивалентна - Магистърска степен инженер по съответната 

специалност или еквивалентна, Общ професионален опит: минимум 3 г.;Специалист за 

контрол по качеството/отговорник по качеството: „строителен инженер“ или еквивалентна; 

Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие 

на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалент;Координатор по безопасни условия на труд в строителството: Магистърска 

степен по технически науки или еквивалент; Наличие на удостоверение за „Експерт за 

безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. 

ВАЖНО! Посочените лица в екипа за изпълнение на поръчката могат да заемат само една 

от изискуемите позиции – едно лице може да бъде посочено само за една позиция и не може 

да съвместява няколко позиции.За доказване на това изискване се представя:Списък на 

персонала, който включва екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката с 

посочване на професионалната им компетентност.Всяка промяна в екипа от ключови експерти се 

извършва при спазване на разпоредбите на договора за изпълнение на обществената поръчка. В 

тази връзка по отношение на ключовите експерти се поставят следните изисквания:Замяна на 

ключов експерт се допуска със съгласие на Възложителя;Оттегляне на ключов експерт или 

замяната му с друг ключов експерт се допуска само по уважителни, в т.ч. здравословни причини 

или обективна невъзможност, които не позволяват на експерта да продължи да работи по 

договора; Замяната на експерти трябва винаги да е с лица, отговарящи на същите изисквания, 

като одобрения ключов експерт. 

!!!ЗАБЕЛЕЖКА:Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат за конкретната поръчка 

да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 

отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 

техническите способности и професионалната компетентност. 

Забележка: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.Когато 

участникът предвижда ползване на подизпълнители, документите за доказване на 

съответствието с критериите за подбор се представят за тях съобразно вида и дела от 

поръчката, който ще им се възложи.Когато участникът предвижда ползване на капацитета 

на трети лица, документите за доказване на съответствието с критериите за подбор се 

представят за тях в зависимост от критериите за подбор, за доказването на които участника 

се позовава на техния капацитет.По отношение на поставения критерий за подбор, свързан с 
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професионална компетентност, участниците могат да се позовават на капацитета на трети 

лица само ако лицата, с чиито 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. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [Предлагана цена К1]                                           Тежест: [  50 ] 

 Име: [Гаранционен срок К2]                                           Тежест: [ 40  ] 

 Име: [Срок на изпълнениеК3]                                           Тежест: [ 10  ] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [22.02.2017]                      Час: (чч:мм) [15:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.05.2017]                      Час: (чч:мм) 15:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [23.02.2017г. час10:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [Почивна база „Слънчев бряг” на МС-к.к. Слънчев бряг, град 

Несебър] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

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

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 
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Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.02.2017г.] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Станка Йорданова Харизанова] 

Длъжност: [Директор] 

 


