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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: СА-03-04-2377/4/ от 15.04.2019 г. 

  

 Възложител: Кмет на Община Полски Тръмбеш 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00352 

Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” № 4 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Стефка Буюклиева 

Телефон: 06141/41 33 

E-mail: obshtina_pt@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: „Изграждане на парк със спортен сектор и детски 

площадки в с. Петко Каравелово”- етап I- Спортния сектор с два от основните 

алейни подхода към него, както и прилежащите около него настилки” 
 

Кратко описание:  Поръчката предвижда изпълняване на първи етап, който  обхваща 

цялостното изграждане на спортния сектор с два от основните алейни подхода към него, 

както и прилежащите около него настилки. Строителството ще се извърши  в поземлен 

имот № 65471.6.10, землище на с. Петко Карвелово, община Полски Тръмбеш, общинска 

собственост съгласно АПОС № 3750/01.02.2019 г., в съответствие с одобрен 

инвестиционен проект, количествено-стойностна сметка  за етапа  и техническите 

спецификации. 

Този етап предвижда завършен вид на спортната площадката със настилки и 

огради, с което ще се предостави за ползване преди да е изграден цялостно парка. При 

изкопните и строителни дейности, важно условие е да се заложи обсадна PVC 

дебелостенна тръба - Ф110, под настилката в югоизточната част на спортната площадка, 

през която в последващ етап ще премине захранващ кабел за ел.табло, предвидено вътре 

в площадката за озвучаване и осветление на различни мероприятия. 

Съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква “г” – паркове, градини и озеленени площи са ІV-

категория строежи.  
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Място на извършване: с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 131 701,73 лв. без ДДС 

  

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

 Номер на обособената позиция: [   ] 

 
Наименование: [……] 

 
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:  

Общи изисквания 

Право на участие в поръчката има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 

право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена поръчка, 

ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. Всеки участник в обществена 

поръчка има право да представи само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. Физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да подават самостоятелни оферти за възлагане на една и съща 

поръчка. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо 

лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи 

пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за 

обществената поръчка. 

Изисквания за личното състояние: 

При представяне  на офертата  участникът подава декларация по образец на възложителя 

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от  ЗОП. 

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да 

е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5, т.6 и т.7 от Закона за 

обществените поръчки, а именно: 

1.1 е осъден с влязла в сила 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; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна; 

1.3. 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 
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държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения,  съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила  акт на 

компетентен орган; 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.6. е извършил нарушения на чл.61 ал.1, чл.62 ал.1 или 3, чл.63 ал.1или 2,чл.118, чл.128, 

чл.228 ал.3, чл.245 и чл.301 до 305 от Кодекса на труда или чл.13 ал.1  от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен. 

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

2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участникът 

или кандидатът и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 

съгласно регистъра, в който е вписано  юридическото лице, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му.  

3. Основанията по т. 2, когато кандидат или участникът, или юридическо лице в състава 

на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие,  основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.6 се отнасят и за това физическо лице.  

4. Не се отстранява от участие в настоящия избор на изпълнител за възлагане на 

обществена поръчка кандидат или участник, за когото са налице обстоятелствата по  т. 

1.3, когато: 

- когато размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е 

до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот  за последната приключена финансова 

година, но не повече от 50 000 лв.  

 

Отстранява се от участие в настоящия избор за възлагане на обществена поръчка и 

кандидат или участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто член 

на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.1. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

     -  пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по   т. 

1.1, и т. 1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;  

- три години от датата на: 

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е 

отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а"; 

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 , освен ако в акта е посочен друг срок; 

 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат 

и по отношение на подизпълнителите и на третите лица. 

  

Изисквания  на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици. 

Не могат да участват в настоящия избор за възлагане на обществената поръчка 
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участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

Горепосоченото обстоятелство се доказва с Декларацията – Образец № 4 по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Възложителят поставя  следните изисквания:  

-Участниците задължително да са регистрирани в Централния професионален регистьр 

на физическите и юридическите лица, извършващи строителство, в съответствие с 

категорията на предвидения за изпълнение строеж, а именно за ІV-категория строежи, от 

ІV група - строежи от благоустройствената инфраструктура съгласно ПРВВЦПРС или в 

друг аналогичен регистър за чуждестранни участници  

Доказване: 

Участника попълва декларация – Образец № 5, в която посочва  № на  вписване на 

Удостоверението в ЦПРС, групата, категорията  и вида  на  строително- 

монтажните работи, които може да изпълнява  или аналогичния документ за 

чуждестранните участници 

Възложителя няма да подпише договора с определения изпълнител, който преди 

подписване на договора не представи  копие от удостоверение за регистрация в 

ЦПРС.  

 

Икономическо и финансово състояние:  

Наличие на Застрахователна полица, с валидност покриваща периода на изпълнение на 

поръчката,  съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ по Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството/02.03.2004г. или 

еквивалентна застраховка за чуждестранни участници. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горното 

изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него. 

Доказване: 

Наличие на документи за валидна застраховка за строителство, като при  подаване на 

офертата участникът попълва декларация – Образец № 5, в която се посочат  № на 

полицата, име на издателя и дата на валидност на документите. 

Възложителя няма да подпише договора с определения изпълнител, който преди 

подписване на договора не представи  копие  от застраховка  по чл.171 от ЗУТ за 

професионална отговорност за строителство,  с валидност покриваща периода на 

изпълнение на поръчката. 

 

Технически и професионални способности:  

Участникът трябва да има опит като изпълнител в изпълнението на   поне една дейност-

СМР за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с 

предмета на поръчката.  

Под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката” се разбира: 

- Изпълнение на СМР или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на 

спортни площадки и паркови или тротоарни  настилки, от IV група строежи по 

ПРВВЦПРС.     

 Доказване:  

При подаване на офертата участникът попълва списък – приложение към Образец № 5 

на изпълнените сходни дейности.   

Възложителя няма да подпише договора с определения изпълнител, който преди 
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подписване на договора не представи  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 нормативните изисквания на 

посочените изпълнени обекти в списък –приложение към  Образец № 5. 

Участникът следва да притежава сертификати, които удостоверяват 

съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството 

и за управление на околната среда с предметен обхват в областта на  

строителството: 

- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно – за управление на качеството;  

- EMAS и/или ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно -  за управление на околната среда; 

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки 

за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 

Доказване:  

Наличие на съответните сертификати, като при  подаване на офертата участникът 

попълва декларация – Образец № 5, в която се посочат  наименование, име на издателя 

и дата на валидност на документите. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 от 

ЗОП - сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, 

удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или 

стандарти: 

- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно – за управление на качеството; сертификати, 

издадени от акредитирани лица, за екологично управление; 

- EMAS и/или ISO 14001: 2015 и/или еквивалентно -  за управление на околната среда. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е 

нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В 

този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните. 

 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо):НЕПРИЛОЖИМО 

[] 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: 
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      [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: „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“  

Тежест: 30 т. 

 

Име: Показатели за оценка: „Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката“  

Тежест: 70 т. 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 30.04.2019 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 При несъбиране на 3 броя 

оферти срока за събиране на оферти се удължава до 07.05.2019 г. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)28.10.2019 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.05.2019 г. – 10:00 часа При непостъпване на три оферти и 

допълнително удължения срок – отваряне на офертите на 08.05.2019 г. 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” № 4, 

Заседателна зала  - етаж 4, стая 402. 

  

 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):  

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер 3 (три) на сто от общата 

стойност на договора без ДДС.  

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

1. парична сума; 

2. банкова гаранция; 

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 

трето лице - гарант. 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение 

или за авансово предоставените средства. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 
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Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка. 

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на 

Община Полски Тръмбеш: 

Централна кооперативна банка – клон Полски Тръмбеш 

IBAN: BG 08 CECB 97903310223300 

BIC: CECBBGSF 

При избор на банкова гаранция, то тя трябва да отговаря на следните изисквания: 

-да бъде открита в полза на възложителя; 

-да бъде неотменима и безусловна;     

-да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане в срок от 3 

(три) работни дни, при първо писмено искане, направено от Възложителя; 

- срок на валидност – срокът за изпълнение на поръчката, включващ срока за изпълнение 

на СМР, удължен с 60 (шестдесет) календарни дни. 

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата 

гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за които се представя 

гаранцията. 

Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за изпълнител на поръчката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка.  

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 15.04.2019 г. 

 Възложител 

Трите имена: Георги Александров Чакъров 

Длъжност: Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


