Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http: //simap.ted.europa.eu

ОБЩИНА 1СУВРАТ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

I |Проект на обявление
XI Обявление за публикуване

JIY . / /

2 ^?Т Г

РА ЗД ЕЛ I; В Ъ ЗЛ А ГА Щ О РГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, п осочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)

Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

Община Кубрат

000505846

Пощенски адрес:

ул. Княз Борис I №1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Кубрат

'ВС5324

7300

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Стела Любенова - мл. експерт;И Ц

+359 848-72020

Електронна поща:

Факс:

kubrattownSabv.bg

+359 848-73205

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.kubrat.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.kubrat.bg/bg/profil e/buyerprofile.php
I.2) Съвместно възлагане

Г~| Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхват дащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществени те поръчки:
П Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация

1X1Документацията за обществената поръчкг1 е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http: //kubrat.bg/bg/profile/buyerproffle_zo p20i 6_ o i 8.php
□Достъпът до документацията за обществе пата поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Х|Горепосоченото/ите място/места за конта КТ
ГПдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябв 1 да бъдат изпратени
□електронно посредством: (URL)
1X 1горепосоченото/ите място/места за конта КТ
П до следния адрес: (моля, посочете друг ад рее)
□ Електронната комуникация изисква изп олзването 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/слу>кба
53 Регионален или местен орган
ПРегионална или местна агенция/служба

□Публичноправна организация
Г~1Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д руг тип:

I.5) Основна дейност

IXIОбщи обществени услуги
ПОтбрана

УНП: cd 196172-c6b7-4083-8505-6fl 0 0 14922be

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
ПСоциална закрила

1

П арти д а:

i

□Обществен ред и безопасност
□Околна среда
□Икономически и финансови дейности
□Здравеопазване

О Б Я В Л Е Н И Е З А П О Р Ъ Ч К А (в е р с и я 7 )

□Отдих, култура и вероизповедание
□Образование
ПДруга дейност:

РА ЗД ЕЛ II: П РЕД М ЕТ
II. l) Обхват на обществената поръчка
II. l.i) Наименование:

„Инженеринг - проектиране, ав1 орски надзор и изпълнение на строителномонтажни работи на територият на Община Кубрат по обособени позиции
Референтен номер: 2__________________ !_
II. l.a) Основен CPV код:
45000000
Допълнителен CPV код: 1 2
П.1.3) Вид на поръчка

ЕЗ Строителство________ |~~1Доставки

[71Услуги

П.1.4) Кратко описание:

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителномонтажни работи на територият^ на Община Кубрат по обособени позиции,
както следва:
1.
Основен ремонт на покрив на сграда - Читалище с. Задруга;
2.
Основен ремонт на пс крив на сграда - Здравна служба с.
Сеслав;
3.
Основен ремонт на покрив на сграда - Детска градина „Слънчо" с.
Бисерци;
4.
Основен ремонт на покрив на сграда - Детска градина „Здравец" гр.
Кубрат'
Предметът на поръчката е проек тиране, авторски надзор и изпълнение на
строително-монтажни работи - р емонт на покривните конструкции чрез
подмяна на покривните материали
Подробно описание на дейностит е, предмет на настоящата поръчка, както и
описанието на обектите са подр обно представени в техническата
спецификация към документацият а за участие.
Изпълнителят/ите ще осъществяв а възложените му дейности съгласно
изискванията на Закона за устр ойство на територията (ЗУТ) и
подзаконовите нормативни актов е по прилагането му.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:2

Стойност, без да се включва ДДС:
80800.00
Валута:
BGN
Сза рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност н< i рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)__________________
II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ЕЗДа
□ Не
Оферти могат да бъдат подавани за
£ 3 всички обособени позиции
□максимален брой обособени позиции:
□ сам о 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

РА ЗД ЕЛ I I . 2) О п и сан и е / о б о со б е н а п о зи ц и я
II.2) Описание 1
П.2.1) Наименование: 2

Основен ремонт на покрив на crjзада - Читалище с. Задруга
Обособена позиция № :
2

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1
45000000

У Н П : c d 1 9 6 1 7 2 - с 6 Ь 7 - 4 0 8 3 -8 5 0 5 - 6 П 0 0 1 4 9 2 2 Ь е

2

Партида.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Село Задруга, община Кубрат, с градата на читалището.
код NUTS: 1 BG3 24
II.2.4) Описание на обществената пор'ьчка:

(естество и количество на строителни рабог и, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Основен ремонт на покрив на Ьг рада - Читалище с. Задруга. Предметът на
поръчката е проектиране, автор ски надзор и изпълнение на строителномонтажни работи - ремонт на по кривните конструкции чрез подмяна на
покривните материали.
Подробно описание на дейностит е, предмет на настоящата поръчка, както и
описанието на обектите са подр обно представени в техническата
спецификация към документацият а за участие.
Изпълнителят/ите ще осъществЯв а възложените му дейности съгласно
изискванията на Закона за устр ойство на територията (ЗУТ) и
подзаконовите нормативни актов е по прилагането му.
II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: / Теже Т ; 1 2 2 0
□
Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2 °
6 3 Цена-Тежест: 21
Г~1 Цената не е единственият критерий за вч>злагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчг а
63

□

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
7 1 0 0 . 8 3
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамичнь системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ял ата продължителност н>1 т а з и обособена позиция)
П.2.7) Продължителност на поръчкат а, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци:
ши Продължителност в дни: 6о
ИЛИ

Начална лята:
Крайна дата:

лл/мм/гггг
дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

□

Н е 63

П.2.9) Информация относно ограничс :ние 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:

П.2.10) Информация относно вариат тгге

Ще бъдат приемани варианти

Да □

НеЮ

Да □

Не Е З

П.2.11) Информация относно опциит<е

Опции
Описание на опциите:
11.2.12) Информация относно електрс»нни каталози
1

|

Офертите трябва да бъдат представени п<з д формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: cdl 96172-c6b7-4083-8505-6fl 0014922be

3

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с npoeicг и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □ Не 6 3

II.2.14) Допълнителна информация:

РА ЗД ЕЛ I I . 2 ) О п и сан и е / обособ е н а п о зи ц и я
II. 2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

Основен ремонт на покрив на сг рада - Здравна служба с. Сеслав
Обособена позиция № :
2

2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
45000000
Допълнителен CPV код: 1 2
И.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Село Сеслав, община Кубрат, сг радата на здравната служба.
код NUTS:1 BG324
II.2.4) Описание на обществената пор ьчка:

(естество и количество на строителни работ и, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Основен ремонт на покрив на сг рада - Здравна служба с. Сеслав.

Предметът на поръчката е проек тиране, авторски надзор и изпълнение на
строително-монтажни работи - р емонт на покривните конструкции чрез
подмяна на покривните материал и .
Подробно описание на дейностит е, предмет на настоящата поръчка, както и
описанието на обектите са подр обно представени в техническата
спецификация към документацият а за участие.
Изпълнителят/ите ще осъществяв а възложените му дейности съгласно
изискванията на Закона за устр ойство на територията (ЗУТ) и
подзаконовите нормативни актов е по прилагането му.
II.2.5) Критерии за възлагане

63 Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: / Тежесут: 1 ' 2 2 «
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
63 Цена -Тежест: 21
□ Цената не е единственият критерий за biизлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчк а
П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
97 6 7 . 5 0
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ял ата продължителност н<1 т а з и обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчкат а, рамковото споразумение или динамична
система за покупки

Пподължителност в месеци:

илт[ Продължителност в дни: 6о

ИЛИ

Начална дата:
лл/мм/тттт
Крайна лата:
лл/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □ НебЗ

II.2.9) Информация относно огранич»гние за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(с изключение на открити процедури)
УНП: cdl96172-c6b7-4083-8505-6fl0014922be

4

Партида:

!

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

/ Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариаи гите

Ще бъдат приемани варианти

Да □ Н е й

II-2.ii) Информация относно опциит

Опции
Описание на опциите:

Да □

Н ей

П.2.12) Информация относно електрс 1нни каталози

Г~1Офертите трябва да бъдат представени п >д формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средств 1 от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проеь т и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да СИ Н е й

П.2.14) Допълнителна информация:

РА ЗД ЕЛ II. 2 ) О п и сан и е / о б о со б е н а п о зи ц и я
II. 2) Описание 1
И.2.1) Наименование: 2

Основен ремонт на покрив на сграда
Обособена позиция № :

Детска градина "Слънчо" с. Бисерци

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
45000000
Допълнителен CPV код: 1 2
_____
П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Село Бисерци, община Кубрат,

градата на детската градина.

код NUTS:1 BG324____________________
П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Основен ремонт на покрив на сграда - Детска градина "Слънчо" с.
Бисерци. Предметът на поръчката е проектиране, авторски надзор и
изпълнение на строително-монтажни работи - ремонт на покривните
конструкции чрез подмяна на покривните материали.
Подробно описание на дейностите, предмет на настоящата поръчка, както и
описанието на обектите са подробно представени в техническата
спецификация към документацията за участие.
Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно
изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
II.2.5) Критерии за възлагане

£3 Критериите по-долу
П Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2 °
Г~] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
УНП: cdl96172-c6b7-4083-8505-6f!0014922be

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

DC Цена - Тежест: 21
П Цената не е единственият критерий за вт злагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчк а
II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
319 6 5 . 8 3
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност нс т а зи обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчкат:а, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци:
или Продължителност в дни: 6о
ИЛИ

Начална дата:
Крайна дата:

дл/мм/ггтт
лл/мм/птг

Тази поръчка подлежи на подновяване .
Описание на подновяванията:

ДаЩ Н еК !

П.2.9) Информация относно огранич» ние 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 вариант ите

Ще бъдат приемани варианти
П.2.11) Информация относно опциит»

Да □ НеК|
1

Опции
Описание на опциите:

Да □ НеК1

П.2.12) Информация относно електро нни каталози

Г~1Офертите трябва да бъдат представени пс д формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
П.2.13) Информация относно средствг . от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Q Н еЮ

11.2.14) Допълнителна информация:

РА ЗД ЕЛ II. 2) О п и сан и е / обосоС >ена п о зи ц и я
II. 2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

Основен ремонт на покрив на сг рада - Детска градина „Здравец" гр.
Кубрат
Обособена позиция №:
2

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1
45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

УНП: cdl96172-c6b7-4083-8505-6fl0014922be
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П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Град Кубрат, сградата на ДГ "3 цравец" - Кубрат.
код NUTS:1BG324
П.2.4) Описание на обществената пориьчка:

(естество и количество на строителни работ и, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Основен ремонт на покрив на сг рада - Детска градина „Здравец" гр.
Кубрат.Предметът на поръчката е проектиране, авторски надзор и
изпълнение на строително-монта жни работи - ремонт на покривните
конструкции чрез подмяна на по кривните материали.
Подробно описание на дейности® е, предмет на настоящата поръчка, както и
описанието на обектите са подр обно представени в техническата
спецификация към документация®1а за участие.
Изпълнителят/ите ще осъществяЕ а възложените му дейности съгласно
изискванията на Закона за устр ойство на територията (ЗУТ) и
подзаконовите нормативни актоЕ е по прилагането му.
II.2.5) Критерии за възлагане

63 Критериите по-долу
□ Критерий за качество - Име: /Тежес■Т; 1 2 2°
□ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
63 Цена-Тежест: 21
Г~| Цената не е единственият критерий за вт >злагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчь а
II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:
31965.8 4
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за ц ялата продължителност т 1 т а зи обособена позиция)
П.2.7) Продължителност на поръчкат а, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Поодължителност в месеци:
или Продължителност в дни: 6о
ИЛИ

Начална дата:
Крайна дата:

лл/мм/ггтт
лл/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да □ Н е К 1

П.2.9) Информация относно ограничсшие за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени

(с изключение на открити процедури)
Очакван боой кандидати:
или Ппелвиден минимален боой:

/Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно варианттгге

Ще бъдат приемани варианти

Да □ Не 6 3

П.2.11) Информация относно опциит е

Опции
Описание на опциите:

ДаЩНе|ЕЗ

П.2.12) Информация относно електрснани каталози

□Офертите трябва да бъдат представени ш )Д формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: cd 196172-c6b7-4083-8505-6fl 0 0 14922be
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П.2.13) Информация относно средств а от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с прое сг и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □ Не

II. 2.14) Допълнителна информация:

Р А ЗД Е Л I lls П РА ВН А , ИКОНОМ 1И Ч ЕС К А , Ф И Н А Н С О ВА И
Т Е Х Н И Ч Е С К А И Н Ф О РМ А Ц И Я
III.i) Условия за участие
III.i.i) Годност за упражняване на пр офесионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването i професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят.
III. 1.2) Икономическо и финансово съ стоян ие

□ Критерии за подбор, както е указано в Д1жументацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите зг подбор:

Участникът трябва да притежава т валидна застраховка „Професионална
отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на
други участници в строителство то и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или безд ействия при или по повод изпълнение на
задълженията им. Минималната а астрахователна сума по застраховката
следва да бъде съобразена с ие искванията на Наредбата за условията и
реда за задължително застрахоЕ ане в проектирането и строителството
(обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Обектите са пета категория,
За участник, установен/регистр иран извън Република България,
застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна
на тази по чл. 171, ал. 1 от 3 УТ, но направена съгласно
законодателството на държавата , където е установен/регистриран
участника.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Участникът трябва да притежава т валидна застраховка „Професионална
отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на
други участници в строителство то и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или безд ействия при или по повод изпълнение на
задълженията им. Минималната застрахователна сума по застраховката
следва да бъде съобразена с из искванията на Наредбата за условията и
реда за задължително застрахов ане в проектирането и строителството
(обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). Обектите са пета
категория.Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се
декларира в ЕЕДОП, Част IV: Кр итерии за подбор, раздел, Б. Икономическо
и финансово състояние, т. 5 с посочване на застрахователна сума, уеб
адрес, орган или служба, издав ащи документа, точно позоваване на
документа за наличие на Валиг на застраховка за „Професионална
отговорност" по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността,
съгласно чл. 5, ал. 2 от Наред: бата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането г строителството или еквивалентен
документ / за чуждестранните nvщ а / . Професионалната дейност от
застрахователните полици трябЕ а да отговаря на предмета на поръчката,
Доказване: При сключване на дс говора, участникът избран за изпълнител
следва да представи заверено в.опие на валидна застрахователна полица
или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно
декларираното в ЕЕДОП, а в слу’'чай, че срокът на валидност на полицата
изтича до датата на подписване на договора - и заверено копие на новата
застрахователна полица.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи
поисканите от възложителя доку’менти, той може да докаже своето
УНП: c d l9 6 172-c6b7-4083-8505-6fl0 0 14922be
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икономическо и финансово съст ояние с помощта на всеки друг документ,
който възложителят приеме за подходящ.
Ш.1.3) Технически и професионални възможности

Q Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Проектантите от екипа на участника да притежават необходимата
проектантска правоспособност г:о съответните части на техническия
проект.
Участникът следва да предложи технически ръководител с професионална
квалификация: строителен техник по архитектура и строителство или
техника, архитект или строителен инженер.
Удостоверяване: При подаване:на офертата обстоятелството се декларира в
ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални
способности, т. 6 като представи списък на специалистите, които ще
изпълняват обществената поръчк.а, с посочена професионалната
компетентност на лицата в това число:
•Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема
лицето при изпълнение на обществената поръчка)
•Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома,
учебно заведение)
•Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на
издадения документ, издател)
•Професионален опит (месторабо та, период, длъжност, основни функции,
участие в обекти, съобразно из искванията на възложителя и в случай, че
с описанието на опита се покри:ва изискване на възложителя за притежание
на опит)
•Отношение с участника (служит ел на трудов договор, нает за изпълнение
чрез граждански договор или др уго отношение - в случай, че експертите
са наети на трудов договор или към момента на кандидатстване са наети
за изпълнение чрез граждански договор, то тогава експертите не се
явяват трети лица и за тях не е необходимо представяне на отделен
ЕЕДОП).
При ползване на подизпълнители или трети лица, за всеки се представя
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като
представи списък на специалистите, които ще изпълняват обществената
поръчка, в който е посочена пр □фесионалната компетентност на лицата,
Доказване: При сключване на до совора, участникът избран за изпълнител
следва да представи списък на специалистите и заверени копия на
документите за образование, пр зфесионална квалификация и професионален
опит на специалистите.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

ППоръчката е запазена за защитени предп] >иятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция ш лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
П Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
III.2) Условия във връзка с поръчката 2
Ш.2.1) Информация относно определс ;на професия (само за поръчки за услуги)

П Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, по □.законова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на nopi •чката:

По отношение на участниците в зроцедурата не следва да са налице
основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4, т.5,
т .6 и т .7 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение на до ровора е в размер на 3 % от стойността на
договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:

УНП: cdl96172-c6b7-4083-8505-6fl0014922be
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1.
Парична сума;
2.
Банкова гаранция;
3 .Застраховка,
която обезпечав а изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т . 1 или т. 2 мо,>ке да се предостави от името на
изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато
избраният за изпълнител е обед мнение, което не е юридическо лице, всеки
от съдружниците в него може да. е наредител по банковата гаранция,
съответно вносител на сумата:н а гаранцията или титуляр на
застраховката.
Участникът, определен за изпъл нител на обществената поръчка, представя
документът за предоставената г аранция за изпълнение на договора при
неговото сключване.
Ш.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката

□Задължение за посочване на имената и п зофесионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РА ЗД ЕЛ IV : П РО Ц ЕД У РА
IV. l) Описание
IV. i.i) Вид процедура

□Открита процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Ограничена процедура
□Ускорена процедура
Обосновка:
□ Състезателна процедура с договаряне
□Ускорена процедура
Обосновка:
□Състезателен диалог
□Партньорство за иновации
53 Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки

□ Т ази обществена поръчка обхваща сключ: ;ането на рамково споразумение
□ Рамково споразумение с един оператор
П Рамково споразумение с няколко onepi1тора
Предвиден максимален брой участниц и в рамковото споразумение: 2
□ Т ази обществена поръчка обхваща създав ането на динамична система за покупки
ПДинамичната система за покупки мож з да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения - обосгюваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намалял ане на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога

П Прилагане на поетапна процедура за поа гепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти

1

IV.1.5) Информация относно договаря[не (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 електро!шия търг

□ Щ е се използва електронен търг
Допълнителна информация относно елек тронния търг:
JV.1.8) Информация относно Споразу:мението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Д а Ц Не 53

IV.2) Административна информация

УНП: cd 196172-c6b7-4083-8505-6fl 0014922be
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IV.2.1) Предишна публикация относн о тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][]□[][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно о т следните: Обявление за предвар хтелна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28.12.2017 дц/мм/гтгг
Местно време: 17:00
W.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4

лл/мм/птг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъда г подадени офертите или заявленията за участие
1

□Английски
Български
□Гръцки
□Датски
П Естонски

□Ирландски
□Испански
□Италиански
□Латвийски
П Литовски

□
□
□
□
□

Малтийски
Немски
Нидерландски
Полски
Португалски

I IРумънски
□Словашки
П Словенски
□Унгарски
ПФински

П Френски
□Хърватски
□Ч еш ки
□Ш ведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
лл/мм/птг
или Продължителност в месеци: 6 (от датаг а, която е посочена за дата на получаване на офертата)
rv.2.7) Условия за отваряне на офертагге
Дата: 29.12.2017 дд/мм/гггг

Местно време: 10:30
Място: В заседателната зала на Общинска дминистрация-Кубрат, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1.
Информация относно упълномощените лш да и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публггчно и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата заi масово осведомяване.

РА ЗД ЕЛ V I: Д О П Ъ Л Н И ТЕЛ Н А И Н Ф О РМ А Ц И Я
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща с<з поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на слег1ващи обявления: 2

Да □

НеЦЦ

VI.2) Информация относно електрони ото възлагане

□ Щ е се прилага електронно поръчване
□ Щ е се използва електронно фактуриране
П Щ е се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: 2

Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, възложителят отстранява от
процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за
подбор или не изпълни друго ус.повие, посочено в обявлението за
обществена поръчка или в докум знтацията; 2. участник, който е
представил оферта, която не от роваря на: а) предварително обявените
условия на поръчката; б) прави, ia и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и т;зудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби ia международното екологично, социално и
трудово право, които са изброе: ■ш в приложение № 10; 3. участник, който
не е представил в срок обоснов сата по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято
оферта не е приета съгласно чл , 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 4. кандидати или
щ а . Участникът следва да предостави
участници, които са свързани
(декларира) в част III., буква „Г" от Единния европейски документ за
обществени поръчки
(ЕЕДОП) ли шата на основания по чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и фин шсовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с пр зференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и т гхните действителни собственици. В случай
че участникът е дружество, кое :о попада в изключенията на чл. 4 от
цитирания закон, същият предст ш я доказателства за наличие на
обстоятелствата, обуславящи из ключенията. Същото изискване се отнася и
за подизпълнителите, в случай че участникът ще използва ресурсите на
jii
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подизпълнител. Информацията се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в об единението. В случай че участник предложи
срок за изготвяне на техническ и проект по - дълъг от 15 (петнадесет)
календарни дни и по-дълъг от 45 (четиридесет и пет) календарни дни за
изпълнение на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните
работи ще бъде отстранен от уч астие.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за проце дурите 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.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за проц| щурите по медиация 2

Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/кра йни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на
срока по чл.179 от ЗОП.
VT.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 настоящо го обявление

Дата: 24.11.2017 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
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може да оъде присъдейа значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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