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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: ПП-10-74 от дата 29/12/2014
Коментар на възложителя:
Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна
документация - инвестиционни проекти във фази технически или
работен проект с цел кандидатстване за получаване на
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020г., ОП"Околна среда" 2014-2020г.,
Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г. и Програма
за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Брусарци
Адрес
ул. "Георги Димитров" № 85
Град
Пощенски код
Брусарци
3680

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
Петър Димитров
09783 2211
Лице за контакти
Петър Димитров
Електронна поща
Факс
brusartsi_adm@abv.bg
09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://brusartsi.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html.
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III
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I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

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

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

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна
документация - инвестиционни проекти във фази технически или
работен проект с цел кандидатстване за получаване на
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020г., ОП”Околна среда” 2014-2020г.,
Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г. и Програма
за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 20142020г.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
(а) Строителство
(б) Доставки
(в) Услуги
Изграждане
Покупка
Категория услуга No 12
Проектиране и
Лизинг
(Относно категориите
изпълнение
услуги 1-27, моля вижте
Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Покупка на изплащане
Изпълнение с каквито и
Комбинация от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
община Брусарци
код NUTS:

код NUTS:

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

код NUTS: BG312
Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
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ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
Брой: ________ или (когато е приложимо)
максимален брой 3 на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: 1 или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): 250000 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):
Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е
индикативна и е в размер на 250 000 лв. без вкл. ДДС или до 5%
от стойността на планираните строително ремонтни и строително
монтажни работи за съответния обект и е формирана на базата на
обосновани предположение на възложителя за потенциалните
източници на финансиране, които ще бъдат достъпни през
календарната 2015 година.
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предметът на настоящата обществена поръчка е сключване на
рамково споразумение за изработване на проектна документацияинвестиционни проекти във фази технически или работен проект, в
зависимост от конкретната необходимост, с цел кандидатстване за
получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020г., ОП”Околна среда” 20142020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г. и
Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия
2014-2020г.Пълно описание на обекта на настоящата процедура е
дадено в Том V. Техническо задание и пълно описание на обекта на
поръчката. Специфични условия за изпълнението от настоящата
документация.
ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
Доп. предмети

Осн. код
71240000

Доп. код (когато е приложимо)

71320000
71242000
71250000
71200000

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

Да

Не

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
Да
Не
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена
за една или повече
за всички обособени
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обособени позиции

позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е
индикативна и е в размер на 250 000 лв. без вкл. ДДС или до 5%
от стойността на планираните строително ремонтни и строително
монтажни работи за съответния обект и е формирана на базата на
обосновани предположение на възложителя за потенциалните
източници на финансиране, които ще бъдат достъпни през
календарната 2015 година.
Участниците задължително изработват предложенията си при
съобразяване с максималната стойност на осигурения от
възложителя бюджет по конкретен проект и като предлагат ценови
показатели за извършване на следните услуги:
1.изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен”
2. изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически”
3. изготвяне на устройствени планове
4.изготвяне на комплексни проекти за инвестиционна инициатива
съгласно член 150 от ЗУТ
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности
по техническата спецификация, като поради спецификата на
възлагане чрез рамково споразумение участниците не формират обща
и крайна цена по конкретни обекти. Оферирането на конкретни
ценови предложения ще става на етап възлагане на конкретни
поръчки по заявка на Възложителя и при провеждане на
предвидената в член 93б, ал.3 от ЗОП процедура.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 250000 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да

Не

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или: ________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или : ________ дни от сключване на договора
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението 31/03/2016 дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Гаранция за участие
Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за
участие в процедурата в размер на 1000 (хиляда) лева като
потенциалният участник избира сам формата на гаранцията за
участие както следва:
а) парична сума – внася се по сметка на община Брусарци :
IBAN:BG16STSA93003311147861, BIC: STSABGSF, Банка: Банка „ДСК”
АД – клон Брусарци, като в нареждането за плащане задължително
следва да бъде записано: “Гаранция за участие в открита
процедура по ЗОП с предмет: Сключване на рамково споразумение за
изработване на проектна документация- инвестиционни проекти във
фази технически или работен проект с цел кандидатстване за
получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020г., ОП”Околна среда” 20142020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г. и
Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия
2014-2020
б) банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на
община Брусарци , съгласно образец (Приложение № 12).
1.1. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на
валидност срокът за валидност на офертата – 180 календарни дни.
1.2. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена в
оригинал. В случай, че участникът избере гаранция под формата на
парична сума следва да предостави копие от документа за внесена
гаранция по посочената от Възложителя банкова сметка
1.3. Гаранцията за участие в парична сума следва да бъде на
български език (платежно нареждане)
Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в
парична сума, следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат
от съответната банка. В случай че участникът е превел парите по
електронен път (електронно банкиране), той следва да завери
съответния документ със своя оригинален подпис и печат.
2. С оглед процедурата по реда на глава седма при сключване на
рамково споразумение, потенциалните изпълнители по него не
представят гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение, в
размер на 2 % (два процента) от стойността без ДДС за всеки
отделен договор, се представя преди подписването на всеки
индивидуален договор.
В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на парична
сума гаранциите се внасят по сметка на Община Брусарци IBAN:BG16STSA93003311147861, BIC: STSABGSF, Банка: Банка „ДСК”
АД – клон Брусарци, като в нареждането за плащане задължително
следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение на договор ………
(цитира се наименованието на конкретния договор, сключен по
рамковото споразумение). Гаранциите за изпълнение може да са и
под формата на банкови гаранции. Валидността на гаранцията за
изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30
(тридесет) дни след изтичане на срока на всеки конкретен.
3. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие,
когато участникът в процедурата:
а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на
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офертите;
б) обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител
- до решаване на спора;
в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да
сключи договор за обществената поръчка.
4. В случаите по т. 3 „а” и „в”, когато участникът е представил
банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи към
упражняване на правата по нея.
5. Възложителят освобождава гаранциите за участие, както следва:
а) на класираните на първо и второ място участници - след
сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите
класирани и отстранени участници - в срок 5 работни дни след
изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на
изпълнител.
б) при прекратяване на процедурата гаранциите на всички
участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане
на срока за обжалване на решението за прекратяване.
6. Възложителят освобождава гаранциите по този раздел, без да
дължи лихви за периода, през който средствата законно са
престояли при него.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка
се извършват по банков път в лева при съобразяване с Решение No
788 от 28 ноември 2014 година
Конкретните схеми на плащане се уреждат в отделните договори за
възлагане на обществена поръчка, съобразно изискванията на
финансиращата програма и възможностите на общината.
Цената за изпълнение на предмета на конкретен договор е крайна и
включва всички разходи на Изпълнителя, вкл. тези за транспорт,
възнаграждения на екипа, извънреден труд, промяна в
организацията на работата и др. извънредни обстоятелства, както
и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.
Единичните ценови показатели оферирани по гореизброените видове
дейности не подлежат на промяна.
Обемът на извършените услуги се удостоверява чрез подписване на
двустранен протокол (между възложител и изпълнител). В случай на
несъответствия на документацията с реално извършените услуги
съответното плащане се извършва след отстраняването на
несъответствията.
Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с
начина на плащане са отразени в приложения образец на рамковото
споразумение.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):
Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо
лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение
на физически и/или юридически лица.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Да
Не
Ако да, опишете ги:
Общи изисквания към изпълнението на поръчката.
1. Изпълнителят да планира и извършва всички задачи в
съответствие с обхвата на допустимост на инвестиционни проекти

УНП: 82953287-4003-4240-bb3d-a8b7ba9d3bd6
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по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,
ОП”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и
България 2014-2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество
по ИПП България-Сърбия 2014-2020. Информация за текущото
състояние на всяка една от програмите и напредъка в одобряването
й може да бъде намерено на сайта http://eufunds.bg/bg/page/32
както и на официалните интернет страници на програмите.
2. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на финансиращия
орган за изпълнение на мерките за информация и публичност при
изпълнение дейностите по настоящата обществена поръчка.
3. Изпълнителят има задължението да изпълнява мерките и
препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на съответния
УО, екипа по управление на проекта и Възложителя.
4. Изпълнителят има задължението да следи и докладва за
нередности при изпълнение на услугите част от проекти, обект на
настоящата процедура. В случай на установена нередност,
изпълнителя е длъжен да възстанови на възложителя всички
неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
5. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по
изпълнението на договора си, както следва за период от 5 години
след датата на приключване и отчитане на проекта;
6. При подготовката на всякакъв тип документи по проекта
Изпълнителят да спазва изискванията за визуална идентификация и
публичност и информация на съответната финансираща програма.
ВНИМАНИЕ: При установено несъответствие между офертата на
участник и минималните изисквания към изпълнение на поръчката,
той ще бъде отстранен от оценка!
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да
бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо
лице, както и техни обединения. Юридическите лица се
представляват от лицето или лицата с представителна власт по
закон или от специално упълномощени с нотариално заверено
пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите
лица представят нотариално заверено пълномощно за това.
В процедурата може да участва всеки, който отговаря на
предварително обявените от Възложителя условия, посочени в
обявлението и документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Предвид неяснотата относно
Предвид неяснотата относно
крайната стойност на
крайната стойност на
възлаганите услуги и с оглед
възлаганите услуги и с оглед
недопускане на дискриминационни недопускане на дискриминационни
условия и поставяне на излишни
условия и поставяне на излишни
бариери за достъп пред
бариери за достъп пред
потенциалните участници,
потенциалните участници,
Възложителят не поставя
Възложителят не поставя
минимални изисквания към
минимални изисквания към
икономическото и/или финансово
икономическото и/или финансово

УНП: 82953287-4003-4240-bb3d-a8b7ba9d3bd6
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състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
1. Заверени с гриф „Вярно с
оригинала” копия от
доказателства за извършените
услуги, които се предоставят
под формата на удостоверение,
издадено от получателя или от
компетентен орган, или чрез
посочване на публичен регистър,
в който е публикувана
информация за за услугите.
2.Списък на услугите, които са
еднакви или сходни с предмета
на обществената поръчка,
изпълнени през последните три
години, считано от датата на
подаване на офертата с
посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената
доставка и услуга (Приложение
№7)
Услуги в процес на изпълнение
няма да бъдат приемани.
3.Потенциалните участници
следва да посочат на
образованието, професионалната
квалификация и професионалния
опит на лицата, които отговарят
за извършването на услугата с
подписан от участника списък с
експертите (оригинал), които
пряко ще участват в
извършването на дейностите по
поръчката. Експертите подписват
декларация за съгласие за
участие по образец и представят
професионална автобиография.
Потенциалният участник следва
да опише ясно и детайлно
състава и разпределението на
отговорностите и задачите на
експертите по дейности и
поддейности и ангажираността им
в човекодни в периода на
изпълнение, както и
предвидените механизми за
координация и контрол в екипа.
4. Заверено копие от сертификат
ISO 9001:2008 или
еквивалент,който удостоверява
съответствието на кандидата или

УНП: 82953287-4003-4240-bb3d-a8b7ba9d3bd6
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състояние на участниците.
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
1. Потенциалните участници
следва да са успешно изпълнили
минимум 3 (три) еднакви или
сходни с предмета* на поръчката
услуги през последните три
години, считано от датата на
подаване на офертата.
*Под „сходни с предмета на
поръчката услуги” следва да се
имат предвид услуги по
изготвяне на инвестиционни
проекти във фази „техническа”
и/или „работна” и/или изготвяне
на комплексни проекти за
инвестиционни инициативи по
смисъла на член 150 от ЗУТ.
В случай, че участникът е
обединение/консорциум, което не
е юридическо лице, изискването
се отнася до обединението като
цяло.
2. За гарантиране на
качественото изпълнение на
възложените им задължения,
потенциалните участници следва
да разполагат с екип от
Ръководител и ключови експерти
със съответните квалификация и
опит. Възможно е с оглед
спецификата на конкретните
обекти, чието проектиране ще
бъде възлагано в периода на
действие на рамковото
споразумение, да се наложи
участниците да предлагат
допълнителни, неключови
експерти, без които съответната
услуга не би могла да бъде
осъществена. Изискванията към
тези експерти ще бъдат
определяни допълнително чрез
поканата по реда на член 93,
ал.3 от ЗОП.
Изисквания за образование,
квалификация и опит към
експертите:
Участникът
(консорциумът/обединението в
съвкупност) да разполага с екип
от технически експерти за
изпълнение на поръчката (ключов
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участника със стандарт за
системи за управление на
качеството,или друг подходящ
документ в съответствие с чл.
53 от ЗОП.
5.Заверено копие от сертификат
Сертификат, удостоверяващ
внедрена Система за управление
на околната среда съгласно
стандарт ISO 14001:2004 или
еквивалентен или други
доказателства за
внедрениеквивалентни мерки за
управление на околната среда с
обхват сходни с предмета на
поръчката услуги.
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персонал), както следва:
*Проектант по част
„Архитектура” Висше-магистър с
минимум 3 години трудов стаж по
специалността
*Проектант по част
„Конструкции” Висше-магистър с
минимум 3 години трудов стаж по
специалността
*Проектант по част „ВиК” Висшемагистър с минимум 3 години
трудов стаж по специалността
*Проектант по част „ЕЛ” Висшемагистър с минимум 3 години
трудов стаж по специалността
*Проектант по част „Пожарна и
аварийна безопасност” Висшемагистър с минимум 3 години
трудов стаж по специалността
*Инженер Геодезист: Висшемагистър с минимум 3 години
трудов стаж по специалността
*Инженер Геолог: Висше-магистър
с минимум 3 години трудов стаж
по специалността
3. Участникът следва да
разполага със Сертификат,
удостоверяващ внедрена Система
за управление съгласно стандарт
ISO 9001:2008 или еквивалент
или други доказателства за
внедрени еквивалентни мерки за
управление на качеството с
обхват сходни с предмета на
поръчката услуги.
4. Участникът следва да
разполага със Сертификат,
удостоверяващ внедрена Система
за управление на околната среда
съгласно стандарт ISO
14001:2004 или еквивалентен или
други доказателства за внедрени
еквивалентни мерки за
управление на околната среда с
обхват сходни с предмета на
поръчката услуги.
Всеки участник може да докаже
съответствието си с
изискванията за финансово и
икономическо състояние, за
технически възможности и/или
квалификация с възможностите на
едно или повече трети лица. В
тези случаи, освен документите,
определени от възложителя за
доказване на съответните
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възможности, кандидатът или
участникът представя
доказателства, че при
изпълнението на поръчката ще
има на разположение ресурсите
на третите лица.
За целите на настоящата
документация трети лица може да
бъдат посочените
подизпълнители, свързани
предприятия и други лица,
независимо от правната връзка
на кандидата или участника с
тях.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да
Не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Да
Не
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнение на поръчката се изисква екип от правоспособни
проектанти по смисъла на член 162, ал.1 от ЗУТ. За целите на
процедурата участниците прилагат заверени копия от
удостоверенията за пълна проектантска правоспособност на всички
ключови експерти и на допълнително предложения от тях персонал,
необходим при изпълнение на поръчката.
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да

Не

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

Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне

Има вече избрани кандидати:

Да
Не
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:
Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой ________
Критерии за ограничаване броя кандидатите:
УНП: 82953287-4003-4240-bb3d-a8b7ba9d3bd6
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IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

Да

Не

ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели
Тежест
Т1 „Обосновка на участника”
20
1
Т2
„Методология
за
решаване
на
проектантската
20
2
задача”
Т3 „Програма за управление на риска"
15
3
Т4
„Организация
и
план
за
изпълнение
на
проекта”
15
4
Ц "Предлагана ценаа"
30
5
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

Не

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

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

Да

Не

Предварително обявление за ОП
Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 27/01/2015 дд/мм/гггг
Час: 17:00
Платими документи
Ако да, цена (в цифри): ________ Валута:
Условия и начин за плащане:
УНП: 82953287-4003-4240-bb3d-a8b7ba9d3bd6

Да
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ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 27/01/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ES
DA
ET
EN
IT
LT
MT
PL
SK
FI
CS
DE
EL
FR
LV
HU
NL
PT
SL
SV
Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28/01/2015 дд/мм/гггг

Час: 11:00

Място (когато е приложимо): Община Брусарци, гр. Брусарци, заседателна зала в сградата
на Община Брусарци, ул. Георги Димитров № 85
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
Да
Не
е приложимо)
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 и на
други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето.

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

Да

Не

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от
Да
Не
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Съобразно публикуваните индикативни годишни работни програми на
оперативни програми и програми за трансгранично сътрудничество и
последният вариант на ПРСР 2014-2020 година Възложителят счита,
че поради липсата на достатъчно ниво на сигурност и
предвидимост, съпътствано от нуждата за техническа готовност и
конкурентоспособност на общината при кандидатстване за
получаване на финансиране по финансови инструменти на ЕС, е
подходящо възлагането на подготовката на инвестиционни проекти
(задължителен елемент от проектите за получаване на безвъзмездна
финансова помощ) да се реализира посредством сключване на
рамково споразумение.
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Продължава от т.III.2.1. или контролни функции с лице работещо
по трудово или служебно правоотношение в община Брусарци или
което през последната една година, считано от датата на подаване
УНП: 82953287-4003-4240-bb3d-a8b7ba9d3bd6
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на офертата от участника, е било назначено на трудово или
служебно правоотношение в община Брусарци.
3.3. Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в
община Брусарци, или което през последната една година, считано
от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено
на трудово или служебно правоотношение в община Брусарци, и не
може да притежава дялове от капитала на участник в процедура за
възлагане на обществената поръчка.
3.4 Участникът в процедурата по възлагане на обществена поръчка
да е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо на
трудово или служебно правоотношение в община Брусарци или което
през последната една година, считано от датата на подаване на
оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно
правоотношение в община Брусарци.
4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена
поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки потенциален
участник:
4.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран,
за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от
Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от
Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от
Наказателния кодекс;
4.2. обявен в несъстоятелност;
4.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон, а в случай че потенциалният участник е
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато
неговата дейност е под разпореждане на съда, или потенциалният
участник е преустановил дейността си;
който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за
обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила
съдебно решение;
4.5.който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс,
свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по
чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на
работниците;
4.6. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313
от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки;
4.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към
община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата,
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в която кандидатът или участникът е установен;
4.8.при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
4.8. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
4.9. неотговарящ на обявените в документацията за участие
условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря
на предварително обявените условия на Възложителя в настоящата
документация;
4.10. декларирал съгласие да участва за тази поръчка като
подизпълнител на друг потенциален участник;
4.11. представил оферта, която не отговаря на изискванията на
чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
4.12. който не представи валидна „Застраховка за професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството”по
чл.171 от ЗУТ.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

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

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на
обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата
законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На
обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на
възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на
УНП: 82953287-4003-4240-bb3d-a8b7ba9d3bd6

14

Партида: 00477

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

лица в процедурата. Правното основание за обжалването е посочено
в чл. 120, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП. Подробна информация
относно обжалването може да бъде получена от Възложителя на
посочените в обявлението административен адрес, електронна поща
и телефони за контакт.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 29/12/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

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

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
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Факс

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

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
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