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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: 00590
Поделение: ________
Изходящ номер: 1224 от дата 13/04/2016
Коментар на възложителя:
Изпратено по електронен път с електронен подпис. От датата на 
публикуване на публичната покана на всички заинтересовани лица 
се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията 
за участие на посочения в поканата интернет адрес на профила на 
купувача.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Стамболийски
Адрес
ул. Г.С. Раковски № 29
Град Пощенски код Страна
Стамболийски 4210 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
Община Стамболийски 0339 62493
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Стоянка Мавродиева
E-mail Факс
stamboliyski@mail.orbitel.bg 0339 62308
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.stamb.info
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-
01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на 
съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на 
независим строителен надзор при реализацията на Проектиране и 
изпълнение на строеж (Инженеринг) във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна 
жилищна сграда – жилищен блок 12, находящ се на ул. Георги 
Раковски“ № 11, гр. Стамболийски, община Стамболийски.
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71521000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Избраният изпълнител по тази поръчка ще изпълнява ролята на 
консултант по смисъла на чл. 168 от ЗУТ като осъществява 
независим строителен надзор при реализацията на Проектиране и 
изпълнение на строеж (Инженеринг) във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна 
жилищна сграда – жилищен блок 12, находящ се на ул. Георги 
Раковски“ № 11, гр. Стамболийски, община Стамболийски.
Изпълнението на обществената поръчка включва следните две 
основни дейности:
Дейност №1: Извършване на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект (работна фаза), съгласно изискванията на 
чл. 142 от ЗУТ
Дейност №2: Осъществяване на независим строителен надзор на 
строително-монтажните работи във връзка с реализацията на 
инвестиционния проект, съгласно изискванията на чл. 168 и 
следващи от ЗУТ.
Максималната прогнозна стойност е формирана от РЗП на обекта и 
максималната прогнозна единична цена на услугата в размер на 
3,75 лв./кв.м. РЗП. Максималната прогнозна единична цена е сбор 
от единичната цена на Дейност 1 в размер на 1.25 лв./кв.м. РЗП и 
на Дейност 2 в размер на 2,50 лв./кв.м. РЗП. 
Прогнозна стойност
(в цифри): 14040   Валута: BGN
Място на извършване
гр. Стамболийски код NUTS:  

BG421
Изисквания за изпълнение на поръчката
В обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко 
българско и чуждестранно физическо и/или юридическо лице, както 
и техни обединения. Възложителят не поставя и няма изискване за 
създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 
Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически 
лица. 
1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, което участникът удостоверява с 
декларация. 2. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз 
съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на 
консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 
247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на 
дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от 
Началника на ДНСК съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ. Доказва се с 
представяне на заверено копие от Лиценз за извършване на 
дейностите, или от Удостоверение, придружен от поименния списък 
на технически правоспособните физически лица, чрез които се 
упражнява дейността. 3. Минимални изисквания за технически 
възможности и квалификация: 3.1. Участникът трябва през 
последните 3 години, считано от датата, посочена като крайна за 
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получаване на офертите, да е извършил оценка на съответствието 
на минимум 3  инвестиционни проекта и да е упражнил успешно 
независим строителен надзор при изпълнение на строителство на 
минимум 3  обекта. Доказва се с декларация-списък на изпълнените 
услуги, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка (по 
образец), към който се прилагат доказателства за извършените 
услуги. 3.2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти в 
минимален състав, както следва: а/ Ръководител екип – строителен 
инженер, „магистър”, с опит като ръководител екип при 
осъществяването на надзор на минимум 2 сгради; б/ Архитект, 
„магистър”, специалност „Архитектура” или еквивалентна 
специалност, с опит в осъществяването на надзор по част 
„Архитектура” на минимум 2 сгради; в/ Инженер, „магистър”, 
специалност „Електро” или еквивалентна специалност, с опит в 
осъществяването на надзор по част „Електро” на минимум 2 сгради; 
г/ Строителен инженер, „магистър”, специалност „ВиК” или 
еквивалентна специалност, с опит в осъществяването на надзор по 
част „ВиК” на минимум 2 сгради; д/ Инженер „магистър”, 
специалност „ОВиК” или еквивалентна специалност, с опит в 
осъществяването на надзор по част „ОВиК” на минимум 2 сгради; е/ 
Строителен инженер, „магистър”, който ще осъществява технически 
контрол по част „Конструктивна”, притежаващ валидно 
удостоверение за Технически контрол по част „Конструктивна” от 
КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, с опит 
в осъществяването на технически контрол по част „Конструктивна” 
на минимум 2 сгради; ж/ Координатор по безопасност и 
здраве /КБЗ/ - строителен инженер или с професионална 
квалификация строителен техник, да има валидно удостоверение за 
„Координатор по безопасност и здраве в строителството” или 
„Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ, 
с опит на тази позиция на минимум 2 сгради.
При изпълнение на поръчката, екипът от посочените специалисти от 
а/ до е/ следва да са вписани в Списъка на екипа на 
правоспособните физически лица, неразделна част от 
Удостоверението/Лиценза за осъществяване на строителен надзор.

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

Показатели за оценка на офертите
Максималният брой точки на комплексната оценка и тежестта на 
отделните показатели за оценка на офертите са както следва: П1 - 
Брой междинни доклади за напредъка на СМР на месец, предложени 
от участника - 25 точки. П1 се изчислява по следната формула: П1 
= (брой междинни доклади на месец, предложени от участника / 
максимален брой предложени междинни доклади на месец) * 25.
П2 - срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 
от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл.176б от ЗУТ за 
обекта, след подписване на акт образец №15 - 25 точки. Изчислява 
се по следната формула: П2 = (минимално предложен срок за 
изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт / срок за 
изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на 
участника) * 25.
П3 - предложената цена за изпълнение - 50 точки. Изчислява се по 
следната формула: П3 = (най-ниска предложена цена / цена на 
участника) * 50.
Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от 
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оценките на офертата по трите показателя по формулата:   КО = П1 
+ П2 + П3

Срок за получаване на офертите
Дата: 16/05/2016 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:
Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения:
1. Представяне на участника, изготвен по образец (Образец № 1), 
включващо:
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 
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 представляващия. б) декларация 
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 2). В случай че участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва 
от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението 
при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. в) доказателства за 
упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 2 от ЗОП –
заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, или 
Удостоверение, съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ, придружен от 
поименния списък на технически правоспособните физически лица.
2. Декларация-списък на услугите, еднакви или сходни с предмета 
на обществена поръчка, изпълнени през последните 3 години, 
считано от датата на подаване на офертата (Образец №3), към 
който се прилагат доказателства за извършените услуги.
3. Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът 
ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4), 
с приложени Декларации по чл. 51а ЗОП за разположение и 
ангажираност на експерт (Образец № 5);
4. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по 
чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6) за подизпълнителите, 
ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които 
ще извършват, и дела на тяхното участие.
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец 
№ 7);
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на 
условията в проекта на договора (Образец № 8);
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 9);
8. Ценовото предложение на участника, изготвено съгласно 
приложения образец (Образец №10)
9. Техническото предложение на участника (Образец № 11) и ако е 
приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
10. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е 
подписан от управляващия и представляващ участника съгласно 
актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов 
представител.
Офертите се представят в писмен вид на български език, в 1 
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(един) екземпляр на хартиен и на електронен носител, в запечатан 
непрозрачен плик.
Срок на валидност на офертите е минимум 60 дни от датата на 
представяне на офертите.
Отварянето на офертите ще се извърши на 17.05.2016 г. от 10.00 
часа в сградата на Община Стамболийски, Зала 7, ет. 3, ул. Г.С. 
Раковски № 29.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители /чл. 68, ал. 3 от ЗОП/, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 
установения режим за достъп до сградата на Община Стамболийски.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/05/2016 дд/мм/гггг
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