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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя:      01953
Поделение: ________
Изходящ номер: 35 от дата 18/11/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Пазари Възраждане" ЕАД
Адрес
ул. "Цар Симеон" 90Б
Град Пощенски код Страна
София 1202 България
Място/места за контакт Телефон
Пазари Възраждане ЕАД 088 2519999
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Димитър Дулев
E-mail Факс
pazariv@yahoo.com
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.pazariv.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://pazariv.com/profil-na-kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Изпълнение на СМР на ограда и реконструкция на ул. "Княз Борис 
I" в участъка между "5-то Вечерно СОУ" и Женски пазар

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Описание
Доставка, монтаж, демонтаж и извозване на временна
мобилна ограда
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
Демонтаж на съществуващи гранитни бордюри,натоварване,
извозване и предаване
Разрушаване на съществъващи настилки и основа под тях,
натоварване на транспорт, извозване и депониране на смесени стр. 
отпадъци

НОВИ РАБОТИ
Ограда
Направа ръчен изкоп с вертикални откоси
Доставка и полагане на бетон Б 15
Доставка и полагане на метална тръба за захващане на паната, 
съгласно детайл на проектанта
Доставка и монтаж на метални колони h-2000 Ф/60х3 с
метална планка - 200/200х5 мм, боядисани в цвят по
RAL7016
Доставка и монтаж на метални колони h-800 Ф/60х3 с
метална планка - 200/200х5 мм, боядисани в цвят по
RAL7017
Доставка и монтаж на метални пана от вертикални тръби Ф/15 и 
хоризонтална шина 50/10, боядисани в цвят по RAL7016 с размери 
1500/2000 мм
Също, но с размери 670/2000мм
Също, но с размери 1320/800мм
Също, но с размери 1740/2000мм
Също, но с размери 1200/2000мм
Доставка и монтаж на метални портали с размери -
3500/2000мм от вертикални тръби Ф/15 и хоризонтална шина
50/10, боядисани в цвят по RAL7016
Доставка и монтаж на метални врати с размери -
1250/2000мм от вертикални тръби Ф/15 и хоризонтална шина
50/10, боядисани в цвят по RAL7017

Настилки
Подравняване и валиране
Направа основа от трошен камък
Направа на основа под асфалтова настилка от битумизиран трошен 
камък
Направа пласт от геотекстил
Направа пясъчно легло
Разкъртване и възстановаване на плочник - по съществуваш западен 
тротоар
Монтаж на каменни бордюри стари видими, към ул. "Св.Св.
Кирил и Методий" и ул. Лозенград
Направа на градински бордюр - около дървета
Асфалтова настилка - 4+ 4 см неплътен и плътен асфалтобетон
Настилка от бетонови плочи с мозаечно покритие с размери
20/20/8см върху земно влажна замазка
Настилка от бетонови плочи с мозаечно покритие с размери
20/20/8см - пешеходни зони - светло сиви

УНП: 21f94838-49ff-4982-bed8-6bab9c91a5e1 2



Партида:      01953 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Настилка от бетонови плочи с мозаечно покритие с размери
20/20/8см - пешеходни зони - тъмно сиви
Направа настилка от съществуващи гранитни павета

Други
Изместване на съществуващ уличен отток от ъгъла на ул.
"Св.Св. Кирил и Методий" и ул. "Княз Борис І"
Преработка на съществуващи улични оттоци
Реконструкция на съществуващи правоъгълни шахти
Доставка на основни рамки за шахти
Монтаж капак с рамка за тройна шахта, включително
изравняване с ниво нова настилка
Монтаж капак с рамка за двойна шахта, включително
изравняване с ниво нова настилка
Монтаж капак с рамка за еденична шахта, включително
изравняване с ниво нова настилка
Доставка на рамка със заварени метални пръти за капак на
шахта
Метални пръти Ф 10 мм, заварени на капак на шахта
Доливка с бетон 6 см деб. на рамки за капаци-влиза в ан.за 
монтаж капаци
Облицовка на капак за шахта с бетонови плочи 20/20 см с
мозаечно покритие
Пътни знаци
Прогнозна стойност
(в цифри): 115000   Валута: BGN

Място на извършване
Мястото на извършване на СМР е ул. "Княз Борис I" гр. София код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участник в настоящата публична покана за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко 
българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, 
както и техни обединения. Всеки от участниците в настоящата 
публична покана се представлява от управителя/управителите си 
или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно 
лица.
При сключване на договора определеният изпълнител следва да 
представи документи, издадени от компетентен орган за 
удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 
1 от ЗОП освен когато законодателството на държавата, в която е 
установен, предвижда включването на някои от тези обстоятелства 
в публичен регистър или предоставянето им служебно на 
възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, 
ал.5 от ЗОП.
Технически възможности
Участникът следва да е изпълнил строителство през последните 5 
(пет) години, считано от датата на подаване на офертата за 
участие в настоящата публична покана или в зависимост от датата, 
на която участникът е започнал дейността си.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, 
изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко 
от лицата, включени в него. При участие на чуждестранно лице, 
документите се придружават с превод
Участникът следва да докаже, че разполага със собствено или 
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наето техническо оборудване за изпълнение на настоящата публична 
покана, което включва минимум, без да се ограничава, следното 
изброено по-долу:
•Багер (колесен или верижен) - 1 бр.;
•Булдозер с мощност не по-малко от 180 кс - 1 бр.;
•Автосамосвали - 2 бр.;
•Асфалтополагаща машина – 1 бр.
•Вибрационен валяк 10 тона – 1 бр.
Застраховка "Професионална отговорсност";
Удостоверение за вписване в ЦПРС за строежи със съответния 
обхват;
При участие на обединение, което не е юридическо лице, 
изискването се прилага към обединението - участник, а не към 
всяко от лицата, включени в него. При участие на чуждестранно 
лице, документите се придружават с превод.
Участникът следва да има внедрена система за управление на 
качеството в строителството по ISO 9001:2008 за внедрена система 
за управление на качество или еквивалент, ISO 14001:2004 за 
внедрена система за управление на околната среда или еквивалент, 
OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на 
здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.
Участникът може да представи и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват 
строителство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, 
изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко 
от лицата, включени в него.
Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите 
на други физически или юридически лица при изпълнение на 
поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение 
тези ресурси. Тези условията се прилагат и когато участник в 
процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.
Доказателства за доказване покриването от участника на 
техническите изисквания:
• Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) 
години (Приложение № 5), в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от 
датата на подаване на офертата за участие в настоящата публична 
покана, който включва предмета на строителството, стойността, 
датата на започване и приключване на работата по него и мястото 
на извършване на строителството.
•Списък - декларация за техническото оборудване (Приложение № 
6), с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на 
публичната покана.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, 
изискването се прилага към обединението - участник, а не към 
всяко от лицата, включени в него. При участие на чуждестранно 
лице, документите се придружават с превод.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база 
получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния 
брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. 
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 
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ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ А е Финансов показател (цена за 
изпълнение на поръчката) с относителна тежест в КО – 50% Б е 
Технически показател с относителна тежест в КО – 50 % , който 
включва следните подпоказатели: Б1. Технологично – строителна 
програма, с обща относителна тежест – 30 % Б2. Мерки за 
намаляване на затрудненията за местното население при СМР - 10 % 
Б3. Управление на риска – 10 %
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките от 
посочените по-горе основни показатели:
КО = А+ Б
А = (Цmin/ Цуч) х 50,
Където:
А е финансовия показател на участника;
Цуч е предложената цена за изпълнение на поръчката от участника;
Цmin е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката.
Б е технически показател - Б=Б1+Б2+Б3, където:
Б1 - „Технологична последователност на строителните процеси“ с 
максимална стойност от 30 точки. Точките (оценките) са точно 
фиксирани и са (30; 7; 3) и които се поставят от всеки един член 
на комисията
Б2 - „Мерки за намаляване на затрудненията за местното население 
при СМР“ с максимална стойност от 10 точки Точките (оценките) са 
точно фиксирани и са (10;5;1) и се поставят от всеки един член 
на комисията
БЗ - „Управление на риска“ с максимална стойност от 10 точки. 
Точките (оценките) са точно фиксирани и са (10;5;3;1) и се 
поставят от всеки един член на комисията;
Поставянето на фиксираните точки съответно за Б1, Б2 и БЗ е 
съгласно строго разписани правила и хипотези, които са подробно 
разписани и указани в ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ.

Срок за получаване на офертите
Дата: 26/11/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Допълнителна информация и изисквания:
Пликът с офертата трябва да съдържа изискваните от Възложителя 
документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
Пликът с надпис „Предлагана цена” трябва да съдържа –
предложението с предлаганата цена от участника за изпълнение на 
обществената поръчка. 
Когато участниците се представляват в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка чрез публична покана от лица, които не 
са техни представители по закон, в общия плик трябва да бъде 
поставено и нотариално заверено пълномощно, подписано от 
лицето/а, оторизирано/и по закон да представлява/т участника. 
Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и 
в официален превод на български език.
Срокът на валидност на предложенията на участниците следва да 
бъде не по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни.
•получател: „Пазари Възраждане” ЕАД - гр. София, ул. "Цар Самуил 
№90Б";
•подател: (наименованието на участника), адрес, телефон, факс и 
електронен адрес на участника;
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•за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
публична покана с предмет: „Изпълнение на СМР на ограда и 
реконструкция на ул. "Княз Борис I" в участъка между "5-то 
Вечерно СОУ" и Женски пазар”.

Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение 
ресурсите на трето лице, ако представи договори или други
документи, допустими от законодателството на държавата по 
тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да
бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила 
за срока на изпълнение на договора.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо 
лице, изискванията се отнасят за обединението като цяло,
подаващо оферта.
Всеки един от документите, съдържащи се в офертата следва да 
бъде подписан от представляващия участника или упълномощено от 
него лице.
Образците са публикувани на интеренет адреса на Пазари 
Възраждане - pazairv.com
При подписване на договора, задължително се представят следните 
документи:
1. Документ, издаден от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.
2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
3.Документ за гаранция за изпълнение в размер на 5% от приетата 
договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана 
от него форми:
•Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на 
гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе 
по банков път по сметка на Възложителя:
Банкова сметка (IBAN): BG41SOMB91301025978901;
Банков код (BIC): SOMBBGSF;
Търговска Банка: Общинска банка АД. 
•Банкова гаранция в полза на Възложителя. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/11/2014 дд/мм/гггг
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