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: № 172 от 22.06.2018 г.

Възложител: Община Макреш
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1049
Адрес: с. Макреш, област Видин, ул. „Георги Бенковски” № 88
Лице за контакт: Емил Александров Йонов
Телефон: 094 600 356
E-mail: makres@b-trust.org
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 сгради общинска собственост на територията
на община Макреш“ по oбособени позиции
Кратко описание: Предмет на конкретната обществена поръчка е „Ремонт на сгради
общинска собственост на територията на община Макреш“ по oбособени позиции,
финансиран със средства от общинския бюджет.
Място на извършване: Населените места на територията на община Макреш
Обща прогнозна стойност на поръчката: (104 996 лева) без ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [1]
Наименование: [Ремонт навес с. Киреево]
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Прогнозна стойност: 5667 /пет хиляди шестстотин шестдесет и седем / лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [2]
Наименование: [Ремонт младежки клуб с. Киреево]
Прогнозна стойност: 4416 /четири хиляди четиристотин и шестнадесет / лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [3]
Наименование: [Ремонт сграда спортна зала с. Раковица]
Прогнозна стойност: 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин / лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [4]
Наименование: [Ремонт покрив читалище с. Раковица]
Прогнозна стойност: 23 500 /двадесет и три хиляди и петстотин / лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [5]
Наименование: [Изграждане автобусна спирка с. Раковица]
Прогнозна стойност: 1500 /хиляда и петстотин/ лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [6]
Наименование: [Ремонт сграда стадион с. Макреш]
Прогнозна стойност: 12083 /дванадесет хиляди и осемдесет и три/ лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [7]
Наименование: [Ремонт Детска градина с. Макреш]
Прогнозна стойност: 5750 /пет хиляди седемстотин и петдесет/ лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [8]
Наименование: [Ремонт сграда общинска собственост с. Макреш]
Прогнозна стойност: 2333 /две хиляди триста тридесет и три/ лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [9]
Наименование: [Ремонт фасада здравна служба с. Макреш]
Прогнозна стойност: 16 500 /шестнадесет хиляди и петстотин лева / лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [10]
2

Наименование: [Ремонт сграда кметство Вълчек]
Прогнозна стойност: 2915 /две хиляди деветстотин и петнадесет/ лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [11]
Наименование: [Ремонт обществена чешма с. Толовица]
Прогнозна стойност: 2083 /две хиляди и осемдесет и три/ лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [12]
Наименование: [Изграждане на автобусна спирка с. Толовица]
Прогнозна стойност: 1583 /хиляда петстотин осемдесет и три/ лева без ДДС
Номер на обособената позиция: [13]
Наименование: [Ремонт сграда читалище с. Подгоре]
Прогнозна стойност: 14 166 /четиринадесет хиляди и сто шестдесет и шест/ лева без
ДДС
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в
Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и
посочените в настоящата обява изисквания на Възложителя. Не се допуска пряко или
косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително
и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по
смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици.Участва се за всички обособени позиции.
Изисквания за личното състояние:
За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, офертата на този участник се отстранява
от участие в процедурата.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът да е
вписан в ЦПР на строителя и има издадено удостоверение от Камарата на
строителите за изпълнение на строежи от I група, IV категория, предмет на
настоящата обществена поръчка.
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За доказване на това изискване участникът представя декларация свободен текст,
че участникът е вписан в ЦПРС и че има издадено удостоверение от Камарата на
строителите за изпълнение на строежи от I група, IV категория или представя документ
за регистрация.
Участникът, който е чуждестранно лице – представя документ за регистрация от
аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която е
установен да осъществява дейности за извършване на строително-монтажни работи
обект на настоящата обществена поръчка или декларация от компетентен органи
съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален
регистър на държавата, в която е установен.
При участник, обединение, който не е юридическо лице, декларация или документ за
регистрация се представя от обединението участник, който ще изпълни съответната
дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, а не от всяко от
лицата, включени в него. В случай, че участникът ползва капацитета на трепи лица
(подизпълнител/и), то тези лица (този подизпълнител) също трябва да представи
декларация за деклариране на посочените обстоятелства или документ за регистрация.
Икономическо и финансово състояние: Участниците трябва да имат застраховка
за професионална отговорност
по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална
застрахователна сума – не по-малка от размера на прогнозната стойност на
обществената поръчка.
За доказване на това изискване участникът следва да представи копие от валидна
застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на
договора, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в
строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им и декларация, подписана
от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за
целия срок на договора.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки член от
обединението трябва да има застраховка «Професионална отговорност» по чл. 171, ал. 1
от ЗУТ за дейностите, които ще извършва при изпълнението на обществената поръчка,
освен ако в представения договор за създаване на обединението/консорциума е
предвидено, че само някои от участниците в него ще извършват СРР. В този случай,
изискването за представяне на застраховка за професионална отговорност се отнася само
за тези участниците в обединението/ консорциума, които ще извършват СРР.
Застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила за целия срок на
договора. В случай, че участникът ползва капацитета на трети лица/ подизпълнител/и, то
тези лица/ подизпълнител/и също трябва да представят застраховка „Професионална
отговорност”.
Технически и професионални способности:
1.Участникът следва да докаже, че през предходните 5 (пет) години, считано до датата
на подаване на офертата има успешно изпълнени минимум 1 /един/ бр. дейности
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идентични или сходни с тези на поръчката.
Под идентични или сходни дейности на предмета на поръчката ще се приемат
ремонт на сгради в населени места .
Доказва се със 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, акто и
дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Изготвя се по Образец №
9.
При участник, обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, съотвествието се доказва от един или повече от участниците в
обединението.
2. Участниците трябва да разполагат с правоспособни технически лица с опит и с
професионална квалификация, за да осигурят точното, качествено и своевременно
изпълнение на предмета на поръчката, а именно:
а) Ръководител на обекта
- да има завършено висше образование с квалификация инженер, специалност „ПГС”
или еквивалентна, степен „магистър”
- да има минимум 5 години стаж по специалността.
б) Технически ръководител на обекта, който отговаря на изискването на чл.163а от
ЗУТ:
- да е технически правоспособно лице, получило диплом от акредитирано висше
училище с квалификация „строителен инженер” или диплом за средно образование с
четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация
„архитектура и строителство” и „техника”, а за чуждестранно лице техническа
правоспособност може да бъде призната на при условията на взаимност, установени за
всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и
когато отговаря на изискванията на този закон, назначен по трудов договор;
- да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 3 (три)
години;
в) Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно условията за
здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 за минималните
изисквания за ЗБУТ в строителството, който да отговаря на следните изисквания:
- да е правоспособно лице с квалификация, професионален опит и техническа
компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и
здравословно изпълнение на СРР, доказани съответно с диплома, лицензи,
удостоверения и други.
- да притежава най-малко една година трудов стаж на тази позиция.
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Доказва се със списък на техническите лица, изготвен по Образец № 10.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, тези изисквания се
отнасят за обединението като цяло.
Използване на капацитета на трети лица
По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, кандидатите
или участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с
чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим
този капацитет.
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва
да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето
лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП.
Когато кандидатът или участникът в процедурата е обединение от физически и/или
юридически лица, той може да докаже изпълнението накритериите за подбор с
капацитета на трети лица при спазването на условията по чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП.
Подизпълнители
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай представят доказателство
за поетите от подизпълнителите задължения.
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.
Възложителят ща изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
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.

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:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
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[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена

Минималният срок за изпълнение на поръчката е не по-малък от 80 календарни
дни и не по-дълъг от 100 календарни дни, считано от датата на подписване на
Протокол № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Срок за получаване на офертите:
Дата: (12.07.) .2018 г.
Час: (чч:мм) 15:00
Срок на валидност на офертите:
Дата: (11.10) .2018 г.
Час: (чч:мм) 15:00
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (13.07.) .2018 г. в 10:30 часа
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на Община Макреш, с. Макреш,
ул. „Георги Бенковски № 88.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е финансирана със средства от общинския бюджет.

Друга информация (когато е приложимо):
Офертите се подават на български език, на хартиен носител от участника или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя - в
Деловодството на Община Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88.
Офертите се представят в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. Наименованието на кандидата или участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. Наименованието на поръчката.
При приемането на офертите върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и
часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представен след изтичане на крайния срок за получаване
или представени в незапечатана, прозрачна опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се
отбелязва в регистъра.
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на
ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата
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образци, публикувани на интернет страницата на възложителя: http://makreshbg.com/
Към офертата си участниците представят следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Представяне на участника - Образец № 1;
При участници обединения – 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.
3. Декларация за ползване на подизпълнител - Образец № 2;
4. Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец № 3;
5. Декларация за ползване на ресурсите на трети лица – Образец № 4;
6. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – Образец № 5;
7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.
54. ал. 1, т.1, 2 и 7, подписана от лицата, които представляват участника - Образец № 6;
8. Декларация за приемане условията на договора - Образец № 7;
9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 3 -5, подписана от лицето, което може самостоятелно да представлява участника,
когато участника се представлява от повече от едно лице – Образец № 8;
10. Декларация свободен текст, че участникът е вписан в ЦПРС и че има издадено
удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи от I група, IV
категория.
11. Копие от валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за
целия срок на договора, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на
други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни
действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им и
декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на
такава застраховка за целия срок на договора.

12. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката,
изпълнени през последните пет години до датата на подаване на офертата, 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 – Образец № 9.
13. Списък на техническия състав – Образец № 10;
14. Техническо предложение, съдържащо:
а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя -- Образец № 11;
15. Ценово предложение - Образец № 12. Към ценовото предложение се прилагат
попълнени и остойностени количествено-стойностни сметки за всеки обект - Образец
№12А
Указания за изготвяне на ценовата оферта – задължителни за участниците:
а. Предложената цена трябва да бъдат в лева (BGN).
б. Цените в офертата трябва да бъдат с точност до два знака след десетичната запетая.
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в. Участниците трябва да представят ценово предложение, което включва цени за всички
работи и материали, доставки съгласно техническото задание и количествените сметки
на възложителя. Работи или дейности от количествените сметки, за които
участникът не посочи цена няма да бъдат заплатени от Възложителя при тяхното
изпълнение и ще се считат за покрити от другите цени в количествено-стойностната
сметка на участника.
г. Представилите непълно или неотговарящо на изискванията на тези указания
предложение, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.
Срок за изпълнение на поръчката: Срок за изпълнение на поръчката е не по-малък от
80 календарни дни и не по-дълъг от 100 календарни дни, календарни дни. Срокът по
договора започва да тече от датата на подписване на Протокол № 2 за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Начин и срок на плащане - Финансирането за изпълнение на поръчката ще се
осъществява със средства от общинския бюджет.
Дължимата цена за строително-ремонтните работи се превеждат по банков път (банкова
сметка, посочена от изпълнителя), в български лева, при спазване на реда и условията
на договора за изпълнение.
Плащането на цената по договора се извършва на части, посредством авансово, и
окончателно плащане в размери както следва:
- 30% - авансово плащане от предложената от участника цена в срок от 7 (седем) дни от
датата на подписване на Протокол № 2 за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството и представяне на фактура за стойността на
плащането;
- 70% - окончателно плащане в срок от 30 дни считано от датата на приключване на
всички дейности, представяне на Констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа (част, етап от него) при предаването на строежа и строителната
документация от строителя на възложителя (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003
г.), Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа, издал
разрешението за строеж, Приемо-предавателен протокол и фактура за стойността на
плащането.
Сключване на договор
След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за
резултатите от оценката на офертите и класираният на първо място участник.
С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката.
Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – Образец № 13.
При подписване на договора, определеният за изпълнител представя:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3 освен когато законодателството на
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези
обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на
възложителя;
2. Копие от застрахователна полица по чл. 171, ал. 2 от ЗУТ.
Възложителят може да сключи договор със следващият класиран участник, когато:
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1. избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор
2. не се яви за сключването му в определеният от възложителя срок без да посочва
обективни причини:
3. не представи някой от документите по чл. 54 ал. 1, т. 1-3 от ЗОП;
4. не отговаря на изискванията на чл. 44, ал. 5 и чл. 54, ал. 1, т. 1, т.2-5 и т.7 от ЗОП.
5. не представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договора.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка е в размер
на 2 % (два) процента от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора може да бъде представена под
формата на парична сума (депозит), банкова гаранция или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
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.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за обществена поръчка.

Дата на настоящата обява
Дата: 22.06.2018 г.

Възложител ПП
Трите имена: (Подпис и печат) Митко Левчев Антов
Длъжност: Кмет на община Макреш
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