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-8 от 15.05.2018 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 54586
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:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор
по време на строителство, във връзка с подготовка на Община Карлово за кандидатстване по
Мярка М07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.“ по две обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект на обект: „Реконструкция, ремонт и
оборудване и /или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр.Клисура“.
Обособена позиция № 2: „Изработване на технически инвестиционен проект: „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно
значение в селските райони ОУ „Христо Г. Данов“, гр. Клисура, Община Карлово УПИ I-училище,
кв. 22“.
Кратко описание:
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изготвяне технически проекти с
подробни КСС (Дейност 1), в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти от 21.05.2004 г. и упражняване на авторски надзор по време на
изпълнение на СМР (Дейност 2) на обекти:
1. „Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“,
гр.Клисура“;
2. „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони ОУ „Христо Г. Данов“, гр. Клисура, Община
1

Карлово УПИ I-училище, кв. 22“, във връзка с кандидатстване на общината по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР.
Място на извършване: Община Карлово
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 900,00 (шестдесет и девет хиляди и
деветстотин)
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]
Наименование: „Изготвяне на технически проект на обект: „Реконструкция, ремонт и оборудване
и /или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр.Клисура“.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 34 950,00 (тридесет и четири хиляди лева деветстотин и
петдесет) лева без ДДС.
Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: „Изработване на технически инвестиционен проект: „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в
селските райони ОУ „Христо Г. Данов“, гр. Клисура, Община Карлово УПИ I-училище, кв. 22“.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 34 950,00 (тридесет и четири хиляди лева деветстотин и
петдесет) лева без ДДС.
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,
както и техни обединения, които отговарят на условията на ЗОП, на ППЗОП и на изискванията от
Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти, указанията и/или документацията за
участие.
При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
В случай, че участникът е обединение, следва да представи копие на договора за обединение, а
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: Възложителят изисква от участник - обединение, което не е юридическо лице, да
представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото
законодателство;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага
разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Лице, което участва в обединение – участник в поръчката, не
може да представя самостоятелна оферта.
Участник в настоящата обществена поръчка може да използва подизпълнител. Лице, което е дало
съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта. Когато се предвижда участие на подизпълнител, следва да се спазят
изискванията на чл. 66 от ЗОП.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществена поръчка, ако може
самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно
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законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на
съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
Всички оферти се представят на български език.
Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Участниците представят декларация за липсата на обсотятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП, която се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП се подписва
от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Не се допуска до участие в обществената поръчка и се отстранява участник, за когото 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.
Всеки участник има право да представи само една оферта.
По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции в
образците.
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 оригинал на писмено пълномощно или копие от нотариално заверено пълномощно
за изпълнението на такива функции.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни
за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези
образци. Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му
представител с гриф „Вярно с оригинала”, и свобственоръчно положен 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.
Избраният за изпълнител участник ще бъде длъжен да поддържа валидна застраховка
професионална отговорност по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, сключена по реда и при условията на
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за
целия срок за изпълнение на договора, включително за всички лица участващи в процеса по
изпълнение на дейностите предмет на поръчката.
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [……]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности: [……]

3

2.1. Опит
За Обособена позиция № 1:
През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участникът следва да е
изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет идентични или сходни с тези на поръчката.
Под „дейности с предмет идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбират
дейности свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за
изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на сгради а обществено ползване площ минимум
1000 кв.м.
За удостоверяване на това обстоятелство участникът попълва Списък на услугите,
идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години,
считано от датата на подаване на офертата – Образец № 4, в който се посочват на
стойностите, датите и получателите.
За доказване на това обстоятелство при сключване на договора за обществена поръчка
избраният за изпълнител трябва да представи доказателство за извършените услуги, които е
описал на етап участие в обществената поръчка в Списък на услугите, идентични или сходни
с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на
подаване на офертата – Образец № 4.
За Обособена позиция № 2:
През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, участникът следва да е
изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет идентични или сходни с тези на поръчката.
Под „дейности с предмет идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбират
дейности свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за
изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на сгради а обществено ползване площ минимум
1000 кв.м.
За удостоверяване на това обстоятелство участникът попълва Списък на услугите,
идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години,
считано от датата на подаване на офертата – Образец № 4, в който се посочват на
стойностите, датите и получателите.
За доказване на това обстоятелство при сключване на договора за обществена поръчка
избраният за изпълнител трябва да представи доказателство за извършените услуги, които е
описал на етап участие в обществената поръчка в Списък на услугите, идентични или сходни
с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на
подаване на офертата – Образец № 4.
2.2. Експертен състав
Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип
от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на
инвестиционния проект, съгласно Техническите спецификации, притежаващи пълна проектантска
правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП),
респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални
квалификации за чуждестранни лица.
Посочените от участника лица могат да съчетават повече от една експертна позиция в
предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя
минимални изисквания за съответната позиция и притежават съответните удостоверения,
изискващи се за съответната част от инвестиционния проект или еквивалент.
Участникът трябва да разполага със следния минимален екип за изпълнение на поръчката:
2.2.1. „Ръководител проект” да притежава образователно квалификационна степен
„бакалавър“/„магистър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление
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„Промишлено и гражданско строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“ или
еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност по специалността и минимум 5 години опит;
2.2.2. Експерт по част „Архитектура” да притежава образователно квалификационна степен
„бакалавър“/„магистър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление
„Архитектура” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност по специалността и
минимум 5 години опит като архитект в проектирането на обществени сгради;
2.2.3. Експерт по част „Конструктивна” да притежава образователно квалификационна
степен „бакалавър“/„магистър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление
„Промишрено и гражданско строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения“ или
еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност по специалността и минимум 5 години
професионален опит;
2.2.4. Експерт по част „Електро” да притежава образователно квалификационна степен
„бакалавър“/„магистър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление „Електро
инженер“ или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност по специалността и минимум
3 години професионален опит;
2.2.5. Проектант по част „ВиК” да притежава образователно квалификационна степен
„бакалавър“/„магистър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление
„Водоснабдяване и канализация” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност по
специалността и минимум 3 години професионален опит;
2.2.6. Проектант по част „ОВК” да притежава образователно квалификационна степен
„бакалавър“/„магистър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление
„Промишлена топлотехника” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност по
специалността и минимум 3 години професионален опит;
2.2.7. Инженер Геодезист да притежава образователно – квалификационна степен магистър,
специалност „Геодезия” или еквивалентна, минимум 2 /две/ години опит по специалността, пълна
проектантска правоспособност;
2.2.8. Проектант по част „Пожарна безопасност” да притежава образователно
квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление
„Противопожарна техника и безопасност“ или еквивалентно, с пълна проектантска
правоспособност по специалността и минимум 3 години професионален опит;
2.2.9. Проектант по част „План за безопасност и здраве” да притежава образователно
квалификационна степен „бакалавър“/„магистър“ или еквивалентна, придобита в професионално
направление „Промишлено и гражданско строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“
или „Архитектура” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност по специалността и
минимум 3 години професионален опит;
2.2.10. Проектант по част „ПУСО” да притежава образователно квалификационна степен
„бакалавър“/„магистър“ или еквивалентна, придобита в професионално направление
„Промишлено и гражданско строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения“ или
„Архитектура” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност по специалността или
притежаващ удостоверение за професионална квалификация в областта и минимум 3 години
професионален опит.
За удостоверяване на това обстоятелство участникът попълва Списък на
служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената
поръчка – Образец № 5, в който е посочена професионална компетентност на лицата
/квалификацията и опита им/, сходен на дейностите от настоящата обществена поръчка –
идентификация на дипломите за придобито образование и степен и описание на професионалния
им опит.
За доказване на това обстоятелство при сключване на договора за обществена поръчка
избраният за изпълнител трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката, в който е посочена професионалната компетентост на лицата, които е посочил за
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изпълнение на поръчката на етапа на участие в обществената поръчка в Списък на
служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената
поръчка – Образец № 5.
Допустимо е експертите да участват и да бъдат включвани в експертния екип на
повече от една обособена позиция.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена от тях, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на обществената поръчка.
! Участникът, след като бъде определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма
право да сменя лицата, посочени в офертата.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] 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: Срок за изпълнение на проектирането – П1
Тежест: 50 т.
Име: Цена – П2
Тежест: 50 т.
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 22.05.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.07.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 23.05.2018 г.

Час: (чч:мм) 11:00 ч.

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: [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
Обществената поръчка се реализира във връзка с предстоящо кандидастване на Община Карлово
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по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 и определените с подмярката приоритетни
дейности за финансиране по изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение.

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 15.05.2018 г.

Възложител:
Трите имена: Д-Р ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ (Подпис и печат)
Длъжност: Кмет на Община Карлово
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