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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
П  Проект на обявление 
63 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

— ОБЩИНА КУБРАТ
Ии.

I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)__________________
Официално наименование:
Община Кубрат

Национален регистрационен номер: 2
000505846

Пощенски адрес:
ул. Княз Борис I №1
Град:
Кубрат

код NUTS:
BG324

Пощенски код:
7300

Държава:
BG

Лице за контакт:
Ш. Шакир - главен експерт 
поръчки"

,Обществени
Телефон:
+359 84872020

Електронна поща:
kubrattown@abv.bg

Факс:
+359 84873205

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.kubrat.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_015.php
I.2) Съвместно възлагане

□П оръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Г~|Поръчката се възлага от централен орган за покупки___________________________________

I.3) Комуникация
63 Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_015.php 

□Д остъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)________________________________________________________
Допълнителна информация може да бъде получена от 

63 Горепосоченото /ите място/места за контакт 
П др уг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
П  електронно посредством: (URL)
63 горепосоченото/ите място/места за контакт 
П д о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
□  Електронната комуникация изисква използването 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
П  Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

□Н ационална или федерална агенция/служба

63 Регионален или местен орган 
П  Регионална или местна агенция/служба_____

□Публичноправна организация

□Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  тип:_______________

I.5) Основна дейност
63 Общи обществени услуги ПНастаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура__________________ _ _ _
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

□О тб р ан а □Соц иалн а закрила
Г~| Обществен ред и безопасност □ О тд и х , култура и вероизповедание
□ О к о л н а среда □Образование
□Икономически и финансови дейности □  Upvra дейност:
□Здравеопазване

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. i) Обхват на обществената поръчка_______________________________________
II. l.i) Наименование:
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ" ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА КУБРАТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР"
Референтен номер: 2___________________________________________________________________

П.1.2) ОсновенCPVкод: 71300000
Допълнителен CPV к од :1 2 ____

П.1.3) Вид на поръчка
Г~| Строителство_______ |~~| Доставки___________ ^ У сл уги __________________________________

II. 1.4) Кратко описание:
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ" ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА КУБРАТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР"
ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция № 1 „Изработване на инвестиционен проект във фаза 
„работен проект" за реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат 
и с. Савин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор";
Обособена позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект във фаза 
„работен проект" за реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, 
община Кубрат. Задачите и дейностите по настоящата ОП са: 1.
Проектиране. 2. Упражняване на авторския надзор по време на 
строителството, съгласно одобрените проекти.
Обхват на Техническия проект:
- Част "Геодезия";
- Част "Пътна";
- Част "Пожарна безопасност";
- Изготвяне на подробна количествено - стойностна сметка (КСС) за
видовете СМР.____________________________________________________________
П.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 105000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ЕЗДа
□ Н е

Оферти могат да бъдат подавани за 
[^всички обособени позиции 
[□максимален брой обособени позиции:
□ с а м о  една обособена позиция

□М аксимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 
□Възлагащ ият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени

позиции или групи от обособени позиции:_______________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II. 2) Описание 1_________________________________________________________
Н.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 1 „Изработване на инвестиционен проект във фаза 
„работен проект" за реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат 
и с. Савин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор
Обособена позиция №: 1
2
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П .2.2) Д оп ъ л н и тел н и  C F V  кодове 2
Основен CPV к од :1 7130000 0
Допълнителен CPV к од :1 2____ ____ ___________________________________________________

П .2.3) М ясто н а  и зп ъ лн ен и е
Основно място на изпълнение:
Община Кубрат
код NUTS:1 BG324___________________________________________________________________

11.2.4) О п и сан и е н а  об щ еств ен ата п оръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект" за 
реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община 
Кубрат и осъществяване на авторски надзор. Задачите и дейностите по 
настоящата обществена поръчка са:
1. Проектиране. 2. Упражняване на авторския надзор по време на 
строителството, съгласно одобрените проекти.
Обхват на Техническия проект:
- Част "Геодезия";
- Част "Пътна";
- Част "Пожарна безопасност";
- Изготвяне на подробна количествено - стойностна сметка (КСС) за
видовете СМР . ______________________________________________ ____
11.2.5) К р и тер и и  за  въ злаган е
53 Критериите по-долу

Е  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 Предложение за изпълнение на поръчката 50

| | Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Цена - Тежест:21
50

п  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка_____________________________________________

11.2.6) П р огн о зн а стой н ост
Стойност, без да се включва ДЦС: 52 500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_______________________________________________________

11.2.7) П р одъ л ж и тел н ост н а  п ор ъ ч ката, р ам к о в ото сп ор азум ен и е и л и  ди н ам и ч н а  
си стем а за  п окуп ки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни: 30
или
Начална дата:________ дц/мм/гпт
Крайна дата: лд/мм/гхтг_________________ ___________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а  □  Н е 53
Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение 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:

Н.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_______________________________________________ Да ЦЦ Не ЕЗ
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II.2.и ) Информация относно опцшгге
Опции Д а  ПИ
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
I | Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог________________________________________________________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЕЗ Не ПП
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:
ПРСР 2014-2020_________________________________________________________
П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ И. 2) Описание / обособена позиция
11,2) Описание 1________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект във фаза 
„работен проект" за реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, 
община Кубрат и осъществяване на авторски надзор"
Обособена позиция №: 2
2

11.2.2) Допълнителни CFV кодове 2
Основен CPV к од :1 7 1 3 0 0 0 0 0
Допълнителен CPV к од :1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Община Кубрат
код NUTS:1 BG324___________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект" за 
реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, община Кубрат и 
осъществяване на авторски надзор.Задачите и дейностите по настоящата 
обществена поръчка са:
I. Проектиране. 2. Упражняване на авторския надзор по време на 
строителството, съгласно одобрените проекти.
Обхват на Техническия проект:
- Част "Геодезия";
- Част "Пътна";
- Част "Пожарна безопасност";
- Изготвяне на подробна количествено - стойностна сметка (КСС) за 
видовете СМР.
П.2.5) Критерии за възлагане

н  Критериите по-долу
53 Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°

1 Предложение за изпълнение на поръчка 50
I 1 Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2°
Е  Цена - Тежест: 21

50
П Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка_____________________________________________

II, 2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 525 00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_______________________________________________________

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци:________ или Продължителност в дни: 30
или
Начална дата:_____ _ д д / м м / т т
Крайна дата: лл/мм/птг_____________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Д а [Ц  Н е £5
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение 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 вариантите
Ще бъдат приемани варианти_______________________________________________ Да П  He К1
П.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЦЗ
Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози
[~~| Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог____________________________________________________________ _

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ю Не (Щ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:
ПРСР 2014-2020_______
П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
111.1) Условия за участие_____________________________________________
111.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на 
професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в 
професионални или търговски регистри.___________________________________
111.1.2) Икономическо и финансово състояние
П Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност 
в проектирането и строителството" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с 
минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителство за категорията строителство или еквивалентен документ за
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чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която 
са установени, съобразно строежа - предмет на обществената поръчка - за 
Обособена позиция № 1 и № 2.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в 
ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово 
състояние, т. 5 с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган 
или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за 
наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност" по чл.171 
ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 
чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните 
полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител 
следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица 
или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно 
декларираното в ЕЕДОП, а в случай, 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 документи, той може да докаже своето 
икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, 
който възложителят приеме за подходящ.Възложителят може да изисква от 
участниците по всяко време да представят всички или част от 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност 
в проектирането и строителството" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с 
минимална застрахователна сума, съгласно чл.5, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителство за категорията строителство, съобразно строежа - предмет 
на обществената поръчка - за обособена позиция № 1 и № 2.
III. 1.3) Технически и професионални възможности
П Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на 
подаване на офертата.
Забележка: Дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената 
поръчка* да се има предвид проектантски услуги за изготвяне на инв.и 
проекти във фаза техническа и/или работна за реконструкция и/или 
рехабилитация и/или модернизация и/или разширение и/или изграждане на 
улична мрежа в населени места.
Минимално ниво: Участникът трябва да е изпълнил мин. 1 обект, вкл. 
дейности с предмет *идентичен или сходен на обществената поръчка, 
изпълнен през последните 3 г., считано от датата на подаване на 
офертите.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с поставеното 
изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като представи списък на услугите, 
които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите. 
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: 
технически.и професионални способности, т. 16) от ЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител 
следва да представи списък на услугите , които са идентични или сходни 
с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с 
определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката:
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Инженер по част "Пътна";Инженер „Геодезист"; Специалист "Пожарна 
безопасност".
Едно лице може да съвместява функциите на повече от един експерт от 
екипа в случай,че разполага с определената от Възложителя професионална 
компетентност за изпълнението на поръчката.
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 поръчка, 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 (месторабота, период, длъжност, 
основни функции, участие в обекти, съобразно изискванията на 
възложителя и в случай, че се с описанието на опита се покрива 
изискване на възложителя за притежание на опит); Отношение с участника 
(служител на трудов договор, нает за изпълнение чрез гр. договор или 
друго отношение - в случай, че експертите са наети на трудов договор 
или към момента на подаване на офертата 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).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител 
следва да представи списък на специалистите и заверени копия на 
документите за образование, професионална квалификация и професионален 
опит на'специалистите.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството 
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в 
ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване 
на качеството и стандарти за екологично управление като посочи и 
публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на тези 
сертификати.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител 
следва да представи заверено копие на сертификата за внедрена система 
за управление на качество съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или 
еквивалент.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
1. Участникът трябва да е изпълнил мин. 1 обект, вкл. дейности с 
предмет ^идентичен или сходен на общ. поръчка, изпълнен през последните 
3 г., считано от датата на подаване на офертите.
2. Участникът трябва да предложи екип, притежаващ необх. проф. квалиф. 
и опит, съотв. на спецификата на поръчката, както следва:
• Инженер по част "Пътна" - Виеше образование, с ОКС "магистър" по 
специалност„Транспортно строителство" или екв. Съгл. действащите норм. 
документи, относими към проф.квалификация; с мин. 5 г. опит по 
специалността; опит в проектирането на поне един обект, включващ 
дейности с предмет ^идентичен или сходен на общ.поръчка; притежаващ 
валидна пълна проект. Правоспос. или екв., съгл. ЗУТ, при условията и 
реда на ЗКАИИП или еквивалентен;
• Инженер „Геодезист" - Виеше образование, с ОКС "магистър" по спец. 
„Геодезия" или екв. Съгл. действащите норм. документи, относими към 
проф. квалификация; с мин. 5 г. опит по специалността; опит в 
проектирането на поне един обект, включващ дейности с предмет 
^идентичен или сходен на обществената поръчка; притежаващ валидна пълна 
проектантска правоспособност или екв., съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 
230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП или
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еквивалентен;
• Специалист "Пожарна безопаснпост" - Виеше образование, с ОКС 
"магистър" или екв. съгласно действащите нормативни документи, относими 
към проф. квалификация; Притежаващ Пълна проектантска правоспособност.
3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество 
съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват проектиране, или 
еквивалент. ___________________________________________________
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

□П оръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

□Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места______________________________________________________________ ______ _

111.2) Условия във връзка с поръчката 2_______________________________________
Ш.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:___________

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
По отношение на участниците в процедурата 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 договора е в размер на 3 % от стойността на 
договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т. 1 или т. 2 може 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 обединение, което не е юридическо лице, всеки 
от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на 
застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 
документа за предоставената гаранция за изпълнение на договора при 
неговото сключване.
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката
ЦЗ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който

отговаря за изпълнението на поръчката________________________________________________ _

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV. 1) Описание________________________________________________ _
IV. 1.1) Вид процедура

□О ткр и та процедура 
□Ускорена процедура 

Обосновка:
□Ограничена процедура 

□Ускорен а процедура 
Обосновка:

П  Състезателна процедура с договаряне 
□У скорен а процедура 

Обосновка:
П Състезателен диалог 
П  Партньорство за иновации
59 Публично състезание________________________________________________________________

IV. 1.3) Информация относно рамково споразу мение или динамична система за 
покупки

П Т ази  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение_____________________
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[~1 Рамково споразумение с един оператор 
Г~1 Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
I |Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

|~~1 Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи_____

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

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

□П рилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 
или на договаряните оферти_________________________________________________________

IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)

□Възлагащ ият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори___________________________________________________

IV. 1.6) Информация относно електронния търг
[~~|Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:___________________________________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не
(GPA)_____________________________________________________________________________

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
кцпц вана)_______________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ ___________ __

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15.11.2017 дд/мм/гпт______________________________________ Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

дд/мм/гггг______________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

□Английски  
53 Български 
□Гр ъ ц ки  
□ Д атск и  
П  Естонски

□И рландски
□И спански
□Италиански
□Латвийски
ПЛитовеки

□М алтийски  
П  Немски 
□  Нидерландски 
□П ол ски  
Г~| Португалски

□Рум ънски
□Словаш ки
□Словенски
□Унгарски
ПФински

□Ф ренски
□Хърватски
□ Ч еш к и
□Ш ведски

IV. 2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до :________ дд/мм/гпт
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.11.2017 дд/м м/гпт Местно време: 11:30

Място: Заседателна зала - ет. 2, Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. Княз Борис I №  1 
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VI. i) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Д а □  Н е £3
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI. 2) Информация относно електронното възлагане
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| | ТТТр се прилага електронно поръчване
| |Ще се използва електронно фактуриране
Р Щ е  се приема електронно заплащане____________________________________________________

VI.3) Допълнителна информация: 2
Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП, възложителят отстранява от 
процедурата:!, кандидат или участник, който не отговаря на поставените 
критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението 
за обществена поръчка, поканата за
потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в 
документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не 
отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) 
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното 
и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 
на международното екологично, социално и трудово право, които са 
изброени в приложение № 10; 3. участник, който не е представил в срок 
обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета 
съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 4. кандидати или участници, които са 
свързани лица. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., 
буква „Г" от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. В случай че участникът е дружество, което 
попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя 
доказателства за наличие на обстоятелствата, обуславящи изключенията. 
Същото изискване се отнася и за подизпълнителите, в случай че 
участникът ще използва ресурсите на подизпълнител. Информацията се 
представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението.
В случай че участник предложи срок за изготвяне на работни проекти по - 
дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, същият ще бъде отстранен от 
участие.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: 
бул. Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin§cpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация :
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
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Точна информация относно краен срок/крайни 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.
VI.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 настоящото обявление
Дата: 25.10.2017 дц/мм/гпт_________________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият 

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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