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: [ Об-3 от 17.05.2019 г. ]

Възложител: ОБЩИНА КАРЛОВО
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00072
Адрес: Гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Цветана Метаксинова
Телефон: 0335 54 586
E-mail: metaksinova@karlovo.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[Х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Благоустрояване на УПИ І-жилищно строителство в кв. 34, по
плана на гр. Карлово”.
Кратко описание: Строително-монтажните дейности следва да бъдат осъществени съгласно
разработения и одобрен инвестиционен проект във фаза „техническа” и количествени сметки
към него.
Технико-икономически показатели и характеристики на строежа: Площ на имота /незастроена/ –
3167 м2. Категория на обекта – Четвърта, съгласно чл. 137, ал. 1, точка 4, буква „г” от Закон за
устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 / 2003 г на МРРБ.
В имота са изградени три многофамилни жилищни сгради и допълващо застрояване за гаражи.
Съществуващото положение на междублоковото пространство като цяло е лошо, не е
благоустроявано, зоната е не осветена, слабо озеленена, няма оформена алейна мрежа и места за
почивка, паркоместата не са достатъчно, а съществуващите такива не са организирани
максимално рационално за удобството на жителите в този квартал.
Строително-монтажните дейности следва да бъдат изпълнени съгласно разработения и одобрен
инвестиционен проект и количествени сметки към него.
Предвижда се подмяната на настилките както на автомобилните алеи, така и на пешеходните и
плочниците на жилищните сгради. В партерите на сградите има гаражи, което означава, че в тази
част от плочниците на сградите ще преминават автомобили. Поради това двата типа настилки са
подбрани така, че да обслужват едновременно автомобилен и пешеходен трафик. В нивата на
улицата и тротоарите има разлика от около 15 см. като тя варира и в зоните на партерните
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гаражи тя се снишава и се оформя рампа, което позволява нормалното преминаване на
автомобилите през двете нива. Границата между двете настилки се разделя от бетонен бордюр.
Уличните алеи са оформени от бетонни павета с височина 8 см., а пешеходната от цветни
бетонни павета в жълт и сив цвят с височина – 6 см. Тъй като теренът в този парцел на места е
силно денивелиран се предвижда изграждането на стълби на две места за преодоляването на
разликата в нивата. Предвижда се изграждането на подпорни стени с парапет зад гаражите в тези
части на терена.
Благоустрояването на жилищния квартал включва и организирането на зони за рекреация. За
тази цел се предвижда нова алейна мрежа и малки площадки за почивка в затревените площи,
облагородени с нова градска мебел – пейки с бетонна основа и поставяне на бетонни кошчета за
отпадъци.
Зоната е слабо залесена, въпреки това има съществуващата растителност, която се запазва.
Предвижда се и допълнителна зона с тревна растителност. Новопроектираното озеленяване и
подборът на растителните видове са съобразени, както с главните функции на зелените площи,
така и с микроклиматичните особености на района на гр. Карлово.
В част „В и К“ е предвидено е изграждането на 8 бр. единични оттоци. Те ще се изпълняват от
бетонови тръби ф 400мм по БДС 17004/89г., а връзките на уличните оттоци с канализацията ще
се изпълнят от тръби с вътрешен диаметър ф 200мм - полипропилен по EN 13 476:2002.
Покритието на ф 200мм при оттока да бъде минимум 0,80 м с минимален наклон за включване
2%. Всички коти на нивелета на уличния отток, начало съединителна тръба, нивелета над
заустване в канал или ревизионна шахта и кота заустване на съединителна тръба на оттоците са
дадени надлъжните профили и на ситуацията в проектната документация. Изграждането на
новопроектираните площадкови дъждовни клонове трябва да започне от съществуващия канал Ø
300 бетон, намиращ се на ул. „Васил Кирков“. Изкопът за уличните оттоци е вертикален с
широчина b=0.8м., височина Н=1.00м. до кота нивелета. Обратната засипка да се извърши на
пластове от 30 см, добре трамбовани за постигане на плътност 95% от проектната, която се
определя след вземане на проба от оторизирана лаборатория. Процеса на обратното засипване да
се извърши равномерно на пластове от двете страни /за да не се натоварва неравномерно
конструкцията/. Преди започване на строителството е необходимо да се уточнят
местоположението на подземните проводи и съоръжения по трасето с представители на всички
експлоатационни дружества. Около подземните проводи да се копае внимателно на ръка в
присъствието на представители на експлоатационните фирми.
Всички разкриващи се подземни мрежи трябва да се укрепят и сигнализират. По време на
строителството всички изкопи е необходимо да се ограждат, като се постави сигнализация
/светлинна през нощта/ и се вземат всички мерки по охрана на труда и безопасност на
движението. При възникнала необходимост от промени в процеса на изпълнение на настоящия
работен проект, трябва да бъде уведомен своевременно проектанта за даване на указания.
В част „Електротехничека“ е предвидено изграждане на улично осветление, с цел осигуряване
охрана и сигурност на живущите, както и подобряване на микроклимата в района.
Осветителните тела ще се монтират на ел. стълбове съгласно одобрения ситуационен плана
проекта. Кабелната линия НН е изцяло подземна в изкопи 0,8/0,4 м на дъното с пясъчна
подложка или пресята пръст 10 см без камъни и строителни отпадъци. Върху кабелите се
насипва пласт пясък или пресята пръст /която се трамбова/ и отгоре се поставя предупредителна
лента. При пресичане на улични платна, кабелите се изтеглят в тръби, положени в изкоп 1,1/0,6
м. Изкопите се засипват с чиста пръст, която се трамбова на пластове 15-20 см и добре
уплътнена баластра, с цел да не пропада пътното платно. На заземяване подлежат металните
корпуси на ел. табла и ел. стълбове, както и всички токопроводими нетоководещи части на
съоръженията с напрежение по-високо от 24 V.
След завършване на осветлението се правят всички необходими контролни замервания на
кабели, заземления и др., за което се съставят протоколи в съответствие с нормативните
изисквания.
При изпълнение на СМР да се спазват всички изисквания на проектните части: Архитектура,
Строителни конструкции, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, ВиК, Електрическа,
Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО.
Място на извършване: Община Карлово
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 250 000 лева
Прогнозната стойност е номинална!
ВАЖНО!
За обществената поръчка не е осигурено финансиране за пълния обем от дейности. В бюджета на
община Карлово за 2019 г. е предвидена сума в размер на 125 000 лева (сто двадесет и пет
хиляди лева) без ДДС за изпълнението на обществената поръчка. Остатъкът от стойността ще се
възлага при осигурено финансиране.
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.:
Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и отговаря на
изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на
ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящите указания.
В случай, че участникът е обединение, следва да представи копие от документ за създаване на
обединението, в който се посочва следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на дейностите и
отговорността между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и
ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на договора.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага
разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и трябва да представи регистрация по Закона за регистър
БУЛСТАТ на обединението, при подписване на договор.
Лице, което участва в обединение – участник в поръчката, не може да представя самостоятелна
оферта.
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря
за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия,
бездействия и работа. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
Всеки участник има право да представи само една оферта.
Офертата и документите към нея трябва да бъдат представени на български език. Ако
участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на
български език.
При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците.
Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции
съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай
се изисква да се представи заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.
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Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му представител с
гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти,
възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени
разяснения по условията на обществената поръчка.
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците.
Изисквания за личното състояние:
1. Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.
1 от ЗОП. 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.
За деклариране на горните обстоятелства се подава Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – по
образец.
Преди подписване на договор, участникът избран за изпълнител, представя относимите
документи, описани в чл. 58 от ЗОП.
Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право да
представи доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2. Не се допуска до участие в обществената поръчка и се отстранява участник, за когото:
А) са приложими хипотезите на 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, освен ако не е приложима
разпоредбата на чл. 4 от същия закон.
Б) са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
За деклариране на горните обстоятелства се подава Декларация по образец.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за
четвърта група, четвърта категория строежи.
За деклариране на това обстоятелство се подава Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – по
образец и се посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информацията.
Преди сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи копие от
Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон или еквивалентен документ,
издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право (за
чуждестранните участници).
Икономическо и финансово състояние:
Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална отговорност на
строителя – съгласно чл. 171 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за
чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на
отговорността, покриваща обема на поръчката.
За деклариране на това обстоятелство се подава Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – по
образец и се посочва съответната информация.
Преди сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи копие от валидна
застрахователна полица за професионална отговорност на строителя.
Технически и професионални способности:
1. Участниците да са изпълнили идентично или сходно с предмета на поръчката строителство
(минимум едно) през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Под идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира изграждане
и/или реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площи за широко
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обществено ползване с общ обем не по-малък от 3000 кв. м.
За деклариране на това обстоятелство се подава Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – по
образец и се посочва съответната информация.
Преди сключване на договор, избраният за изпълнител следва да представи списък на
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с 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;
2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с
технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва:
a) 1 бр. – Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация:
образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” в областта на
строителството или строителен техник, съгласно изискванията на чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или
еквивалент. Професионален опит: минимум 5 години трудов стаж в областта на строителството;
b) 1 бр. – Отговорник по контрол на качеството: да има успешно завършен курс по
контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в
строежа строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Специфичен опит:
участие в екип на подобна позиция в минимум 1 (един) изпълнен и приет обект, сходен с
предмета на поръчката;
За деклариране на това обстоятелство се подава Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП –
по образец и се посочва съответната информация.
Преди сключване на договор, избраният за изпълнител следва да представи: Списък на
персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще
отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност и опит на
лицата.
3. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с
технически средства и съоръжения, както следва:
- Багер - 2 бр.;
- Самосвал - 2 бр.;
- Ръчни трамбовки - 2 бр.
За деклариране на това обстоятелство се подава Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – по
образец и се посочва съответната информация.
Преди сключване на договор, избраният за изпълнител следва да представи: Декларация за
инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за
изпълнение на поръчката.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да не са
налице основанията за отстраняване (чл. 54, ал. 1 от ЗОП).
За доказване на горните обстоятелства Подизпълнителите попълват Декларации Образец №
4-А, както и Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – по образец.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят
уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите,
посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
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 поръчката.
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.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
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[] 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:
[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: Организация и начин на изпълнение на строителството
Име: Финансов показател
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.05.2019 г.

Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.09.2019 г.

Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 28.05.2019 г.

Час: (чч:мм) 10:00 ч.

Тежест: 60 %
Тежест: 40 %

Място на отваряне на офертите: Заседателна зала на Община Карлово, находяща се в гр.
Карлово, ул. „Петко Събев“ №1. При отварянето на офертите могат да присъстват представители
на участниците.
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): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 17.05.2019 г.

Възложител:

................*.............

Трите имена: (Подпис и печат) Данка Евстатиева Зидарова-Люртова
Длъжност: Зам.-кмет на Община Карлово, упълномощена със Заповед № РД-492 от 17.05.2019 г.
*Забележка: Заличена информация на основание ЗЗЛД.
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