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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: 32/ 11.03.2020г. 

  

Възложител: Росица Топалова, Директор на Детска градина - Ален мак, гр. Бургас  
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 3075 

Адрес: гр.Бургас, кв. "Сарафово" ул. "Антон Иванов" № 24  
Лице за контакт: Росица Топалова - Директор 
Телефон: 056 872238 
E-mail: cdg_alen_mak@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: „Ремонт на Детска градина „Ален мак“, кв. Сарафово“ 

 
Кратко описание: Описание на основните видове ремонтни дейности:  

 Демонтажни работи – демонтаж на решетки, водосточни тръби, компрометирана 
хидроизолация по покрив ; 

 Фасади и цокъл – доставка и полагане на топлоизолация;  
 Покрив – частично полагане на хидроизолация, подмяна на водосточни тръби и 

казанчета; 

 
Място на извършване: сградата на ДГ „Ален мак“, находяща се в гр. Бургас, кв. 
"Сарафово" ул. "Антон Иванов" № 24  
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 98 000 лв. с вкл. непредвидени 
разходи, без включен ДДС или 117600 лв., с включен ДДС. 

Посочената прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс. 
Оферти, надхвърлящи максималната стойност на поръчката, ще бъдат предложени за 
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отстраняване, поради несъответствие с предварително обявените условия. 

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

Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [……] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
 

 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние:  

 
Възложителят отстранява от участие от обществената поръчка участник, когато: 
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, 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 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; 
1.5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, с който доказва декларираната липса на 
основание за отстраняване или декларираното изпълнение за 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 установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение 
на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и 
чл. 301 - 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 чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 
участника.  Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6, се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 
представлява. 
    3. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП.  
    4. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП. 
    5. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника, са 
следните: 
- свидетелство за съдимост; 
- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 
Възложителя и на участника; 
 - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите на 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“; 
6. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие: 
6.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
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условие, посочено в документацията; 
6.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия за изпълнение 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; 
6.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е 
приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; 
6.4. участници, които са свързани лица; 
6.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за 
представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. 
 Уточнение: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 
на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да 
докаже, че: 
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби 
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в 
резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; 
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда. 
*При подаване на оферта участниците, попълват описаните по- горе обстоятелства 
съответния раздел в Декларация Образец № 1. 
 
Икономическо и финансово състояние: [неприложимо] 

 
Технически и професионални способности:    
1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно 
с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет)/ години, 
считано от датата на подаване на офертата. 
За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка се приема:     
Ремонт и/или обновяване на помещения в сгради за обществено обслужване.   
 - Доказване при подаване на офертата: При подаване на оферта участниците попълват раздел 
В, Технически и професионални способности, т.1 б от Декларация Образец № 1. 
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител: Списък за изпълнен/и обект/и, сходни с предмета на поръчката, 
посочена в Декларация Образец № 1, който следва да бъде придружена с удостоверение/я 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. 
*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в Декларация 
Образец № 1. 
 УТОЧНЕНИЕ: 
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените 
критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които 
те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се 
представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, 
последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се 
позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може 
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите 
от третите лица задължения. 
Съгласно чл. 67, ал. 6 ЗОП: Преди сключването на договор за обществена поръчка, 
Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални 
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствието с 
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поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите 
лица, ако има такива. 
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 
между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности, при условията на 
чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП. 
Всеки участник има право да представи само една оферта за участие. 
Участник, който не отговаря на изискванията посочени в обявлението и документацията за 
участие ще бъде отстранен. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, 
не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение. 
Свързани лица  не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка. 
Съгласно 2, т. 45 от ДР на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на 1, т. 13 и 14 от ЗППЦК: 
- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 
- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
- лицата, които съвместно контролират трето лице; 
- съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително. 
„Контрол“ е налице, когато едно лице: 
- притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, 
над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо 
лице; или 
- може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 
контролния орган на едно юридическо лице; или 
- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с 
дейността на юридическо лице. 
  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 
  Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката 
с офертата се посочват: наименованието на участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и 
електронен адрес;  При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, 
дата и час на получаване, като тези данни се записват във „Входящ регистър”, за което на 
приносителя се издава документ. 
   Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 
са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  
    СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 
1.Опис – по образец. 
1. Декларация по чл.192 от ЗОП по образец. 
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя  – по образец. 
2.1. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 39 ал.3, б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта 
и условията на труд, които са в сила в страната.  (по образец) 
2.2. Декларация за извършен оглед (по образец) 
5. Ценово предложение, заедно с КСС – по образец.      
 

 

 
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 
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защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка:  
 Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) с максимален 
брой точки 45; 
Показатели за оценка: Показател „Предложен срок” (ПС) с максимален брой точки 5 
Показатели за оценка: Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой 
точки 50; 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

Комплексна оценка (КО)= РП + ПС + ЦП, 

Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които 
може да получи участник е 100 т.  

  

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: 26.03.2020г.                      Час: 18:30ч. 
  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: 26.06.2020г.                     Час:23:59ч. 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 27.03.20202г. 10.00ч. 
  
Място на отваряне на офертите: Адрес: гр. Бургас, кв. "Сарафово" ул. "Антон Иванов" № 
24, Методически кабинет;  
  

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: [……] 
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Друга информация (когато е приложимо): Предвижда се гаранция за изпълнение в 
размер 2% от стойността на договора без ДДС. Когато участникът избере да внесе 
гаранциите като парична сума, тя се внася по сметка: Общинска банка АД; BIC: 
SOMBBGSF, IBAN: BG94SOMB91303124015100. Условията и сроковете за задържане 
или освобождаване на гаранцията за изпълнение, са уредени в проекта на договор.  

 На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масова 
информация. 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното 
  
  Дата на настоящата обява 
Дата: 11.03.2020г. 

Възложител 
Трите имена: Росица  Топалова  
Длъжност: Директор 

 

Administrator
Данните са заличени на основание чл.37 от ЗОП


