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: [ 77/12.05.2020 ]

Възложител: [ОБЩИНА МАКРЕШ]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 01049]
Адрес: [с.Макреш,обл.Видин,ул.Георлги Бенковски“ №88]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Емил Йонов]
Телефон: [094 600356]
E-mail: [makresh@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
[х] Друг адрес: (makreshbg.com/category)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [ „Изпълнение на СМР за основен ремонт на

територията на Община Макреш по следните обособени позиции:
Обособена
позиция №1: „Ремонт сграда Общински съвет – Макреш /канцелария/“; “Ремонт
ограда и фасада сграда Общинска администрация -Макреш“; “Ремонт сграда
кметство село Подгоре“; „Ремонт фасада и вътрешен ремонт пенсионерски клуб
село Киреево“; „Ремонт сграда Читалище село Толовица“;
Обособена позиция №2 Текущ ремонт на обекти : „Благоустрояване улица
до между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица Панаира село
Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и от 50 до 51/
село Вълчек“; ]
Кратко описание: [ -Доставка и монтаж на PVC дограма, алуминиева вътрешна

дограма, комарници, дървени интериорни врати, входна врата;
-Сваляне на тапети, латекс,
шапакловка;

гипсова шпакловка. Направа на гипсова
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-Демонтаж на фаянс и теракот, направа хастар на стени и поставяне на нов
фаянс и теракот;
-Зидария и изглаждане на стени от гипсокартон и окачени тавани;
-Ремонт на санитрани възли ,доставка и монтаж на санитарно обзавеждане;
-

Демонтаж и монтаж покрив, направа на покривна конструкция ,капаци, маии,
сачаци, комини и улуци и други;

-

Демонтаж и направа на външна и вътрешна мазилка;

-

Доставка и монтаж на теракотни и фаянсови плочки и санитарен фаянс;

-

Демонтаж и монтаж покрив, направа на покривна конструкция и други;

Изпълнението на поръчката по Обособена позиция № 2 обхваща общински улици,
тротоари и други на Община Макреш и се състои в извършване на следните видове
СМР, както следва:
 Земни работи: оформяне, попълване, почистване на банкети, канавки,
направа на земни окопи и други;
 Поддържане и ремонт на пътни настилки: ремонт, изкърпване (ръчно и/или
машинно) на пътни настилки с всички дейности по съответното СМР,
включително и изпълнение на асфалтови кръпки;
 Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности:
почистване и/или ремонт на съществуващи водостоци, направа дренаж, при
необходимост, изпълнение на отводнително съоръжение, демонтаж, доставка и
монтаж на бетонови бордюри 8/16/50 и други;
При извършване на СМР трябва да се спазват стриктно изискванията на Правилник за
изпълнение и приемане на СМР;

Място на извършване: [територията на община Макреш ]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 180 000]
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]
Наименование: [ Обособена позиция №1: Обособена позиция №1: „Ремонт сграда

Общински съвет – Макреш /канцелария/“; “Ремонт ограда и фасада сграда
Общинска администрация -Макреш“; “Ремонт сграда кметство село Подгоре“;
„Ремонт фасада и вътрешен ремонт пенсионерски клуб село Киреево“; „Ремонт
сграда Читалище село Толовица“;]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 82 365]
Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: Обособена позиция №2 Текущ ремонт на обекти „Благоустрояване

улица до между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица
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Панаира село Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и
от 50 до 51/ село Вълчек“;.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 97 635]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: [ ОБЩО ЗА ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ
1.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл. 108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301307, чл.321, 321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;
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 участника, или
аналогични задължения установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;
5. е установено, че:
a) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
b) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6.
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение,
за нарушение на чл.61,ал.1,чл.62, 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;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата в която е
установен;
9. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
10.
е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
11.
доказано е,че е виновен за неизпълнение на договор за обществена
поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне
или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други санкции, с
изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от
стойността или обема на договора;
12.
е опитал да:
а/ повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
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отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на
невярна или заблуждаваща информация, или
б/ получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществената поръчка;
Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1, т.2, т.6 и т.7
от ЗОП с декларация по образец на Възложителя. Декларацията за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които
представляват участника.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява.
Изискванията на чл. 54, ал. 1 т. 1, т.2, т.6 и т.7 от Закона за обществените поръчки се
отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни
органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането
на решения от тези органи.
Мерки за доказване на надежност
І. Участник за когото са налице основанията по т.1., но има право да представи
доказателства, че перди подаването на офертата е предприел мерки, които
гарантират негова надежнос, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
1. Е погасил задължението си по т.3., включително и начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени, обезпечени;
2. Е платил или е в процес на изплащане на дължимото се 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 и нарушения;
4. Е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или по чл.245 от
кодекса на труда;
ІІ.Като доказателства за надежност на
участника се представят следните
документи:
1. По отношение обстоятелствата по т.1 и 2 – документ за извършено плащане
или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията
са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати да окончателно
плащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на
дължимото обезщегение.
2. По отношение на т.3 – документ от съответния компетентен орган за
потвърждение на описаните обстоятелства;
3. В случай, че предприетите от участника мерки не са достатъчни, за да се
гарантира неговата надежност, Възложителят не го отстранява от
процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и
представените доказателства се посочват в решението за класиране или за
прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се
намира процедурата.
Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена
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поръчка от участника, определен за изпълнител.]
Изисквания за
Правоспособност за упражняване на професионална дейност –
и за двете обособени позиции:
Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията
строеж, в която попада обекта на поръчката, именно за Обособена позиция №1 I група
IІІ / ІV категория и за Обособена позиция №2 ІІ група ІІІ категория или регистрация
в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
За доказване на това изискване се представят:
Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на
строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, именно за
Обособена позиция №1 I група IІІ / ІV категория и за Обособена позиция №2 ІІ
група ІІІ категория.В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да
представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени
от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи
вписването на участника в съответен регистър на тази държава. ]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [

Икономическо и финансово състояние: [Изисквания за икономическо и финансово
състояние – и за двете обособени позиции:
Участникът следва да е реализирал през последните три приключили
финансови години в зависимост от датата, на която участникът е съдаден или е
започнал дейността си, минимален общ оборот, в размер на не по-малко за
Обособена позиция №1 от 82 365 лева без ДДС и за Обособена позиция №2 не помалко от 97 635 лева без ДДС.
Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на
участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната
застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ,
издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга
държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Застраховката трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде
придружена с декларация от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече
преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък
от срока на договора и 30 дни след изтичането му. Застраховка за трудова злополука,
която трябва да е в сила до изтичане на срока за изпълнение на обществената поръчка. В
случай, че изтича преди срока за изпълнение трябва дае придружена с декларация от
участникът, че ще бъде подновена със срок не по-малък от срока за изпълнение на
договора.]

Технически и професионални способности: [Изисквания за технически и
професионални способности – и за двете обособени позиции:
1. Участниците следва да са изпълнили дейности по строителство, с предмет и обем
идентичен или сходен с предмета на всяка обособена позиция, през последните пет
години, считано от крайният срок за подаване на оферти.
* Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата
обществена
поръчка”
следва
да
се
разбира
„строително-ремонтни
дейности/изграждане/ реконструкция/рехабилитация/поддържане на сгради за Обособена
позиция №1 и за обособена позиция №2 пътища“.

Участникът следва да приложи доказателства за извършеното строителство под формата
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на 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.Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2015 – система за
управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
За доказване на това изискване се представя:
Сертификат ISO 9001:2015 – система за управление на качеството или еквивалент
или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с
предметен обхват в областта на строителството - (заверено копие)
3. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление
на околна среда
ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на
строителството.
За доказване на това изискване се представя:
Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна
среда ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за
опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството - (заверено
копие)
4.Участникът следва да разполага за срока на изпълнение на договора екип от ключови
експерти /инженерно - технически състав/, притежаващи професионална
компетентност, покриваща спецификата на поръчката, в това число минимум:
4.1. Технически ръководител - да има придобита професионална квалификация,
отговаряща на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.163а, ал.4 от ЗУТ и
да има минимум три години опит, като технически ръководител на строителни обекти.
Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при
условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава
диплома, легализирана по съответния ред и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.
4.2.Отговорник контрол на качеството - притежаващ Удостоверение за преминало
обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол за
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност
или еквивалентен документ - стаж минимум 2 години, като специалист контрол на
качеството.
4.3.Отговорник по ЗБУТ - отговарящ за изискванията на Закона за безопасни и
здравословни условия на труда и по чл. 5, ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 година за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи, със стаж не по-малко от 2 години като специалист по
ЗБУТ.
Участникът трябва да разполага с минимум 10 строителни работни със сключени
трудови договори.
За доказване на това изискване се представят:
Списък на предложения от участника инженерно-технически състав.
- Копие на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация
на участника и/или на ръководните му служители, и на лицата, предложени за
изпълнение на поръчката /копия от трудови и осигурителни книжки/. С извлечение от
регистъра на трудовите договори от НАП.
3.Участникът следва да разполага
с необходимото строително оборудване,
транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите по предмета на
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поръчката, а именно:

Минимално оборудване:
За Обособена позиция №1: скеле минимум от 10 метра;
За обособеан позиция №2:
o
фреза за асфалт – 1 брой;
o
асфалтополагаща машина – 1 брой;
o
валяк до 3,5т. – 1 брой;
o
камион самосвал до 12 т. – 1 брой;
o
водоноска – 1 брой;
За доказване на това изискване се представят:
- Списък за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за
изпълнение на обществената поръчка /посочват се по вид и характеристики, съобразно
видовете работа/. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено
или ползвано на друго правно основание за периода 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
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 01/06/2020]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 01/08/2020]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [02/06./2020]

Час: (чч:мм) [15:00]

Час: (чч:мм) [15:00]

09:00 часа

Място на отваряне на офертите: [село Макреш,ул.Георги Бенковски № 88 заседателната зала
на общински съвет Макреш ]
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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): [……документяцията за участие с образците на
документи е на разположение на кандидатите в профхила на купувача на сайта на общината
https://makreshbg.com/category/]
При отваряне на документацията могат да присъстват представители на участниците, когато не
са представляващи следва да имат нотариално заверено пълномощно от представляващия
участника.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [12/05/2020]

Възложител

П

Трите имена: (Подпис и печат) [
Длъжност: [кмет на община Макреш]

] МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД)
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