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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: ОП-00-3/12.05.2020 г.

Възложител: Община Банско
Поделение (когато е приложимо): Община Банско
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00283
Адрес: гр. Банско, пл. Н. Вапцаров № 1
Лице за контакт: Цветанка Обецанова - началник отдел ОПП
Телефон: 00359 74988650
E-mail: ts.obetsanova@bansko.bg
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:
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: упражняване на строителен надзор по проект "Подобряване на
енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско
- кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско",
включваща три подобекта - Подобект № 1 "Подобряване на енергийната ефективност на
административни сгради на територията на Община Банско - административна сграда в
гр. Банско", Подобект № 2 "Подобряване на енергийната ефективност на
административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище
и
Подобект № 3 "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на
територията на Община Банско - кметство в с. Места".

Кратко описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет: Извършване дейности
по упражняване на строителен надзор по проект "Подобряване на енергийната
ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в
гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско", включваща
три подобекта - Подобект № 1 "Подобряване на енергийната ефективност на
административни сгради на територията на Община Банско - административна сграда в
гр. Банско", Подобект № 2 "Подобряване на енергийната ефективност на
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административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище
и Подобект № 3 "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради
на територията на Община Банско - кметство в с. Места". Конкретните отговорности на
Изпълнителя се свързват с упражняване на строителен надзор: изпълнителят носи
отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес,
регламентирани в чл. 166 и чл. 168 ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 ЗУТ,
както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният
надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ,
изискванията на Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и
всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в
България.
Обхват на услугата:
Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията
на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове.

Място на извършване: Предвидените дейности по упражняване на строителен надзор
ще се изпълняват на територията на Община Банско, където се намират трите обекта и в
офиса/офисите на Изпълнителя.

Обща прогнозна стойност на поръчката 7 213,15 лв., без ДДС.

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не

Номер на обособената позиция: [   ]

Наименование: [……]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ]
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: По отношение на участниците не следва да са
налице обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП.
За липсата на посочените обстоятелства участниците представят ЕЕДОП, който/които се
поставят единствено на електронен носител.
Участник, за който са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП.

В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за
изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III. „Основания за
изключване“, раздел „Г“ от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП).

Специфични национални основания за изключване, които следва да се
декларират в Част III. „Основания за изключване“, раздел „Г“: „СПЕЦИФИЧНИ
НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):
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A. Участникът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252,
чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.
Б. Участникът (единствено и само той), не следва да е свързано лице с други участници
в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП.
B. За участника не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление,
или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 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 участникът е установен или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
Г. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Д. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:
1.1. Участникът трябва да e вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите
по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването
на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на
строителния надзор и/или оценката за съответсвието на инвестиционните
проекти за отделните три строежа.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за
тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им
възложени ще изпълняват строителен надзор/оценка за съответствие на инвестиционен
проект.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за
подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Доказване на посоченото изискване.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение/Лиценз за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ или Удостоверение за правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, придружено със
списъка на правоспособните физически лица, представляващ неразделна част от него -
(заверено копие). В случай, че срокът на удостоверението/лиценза на участник в
процедурата изтича преди срока по договора, участникът следва да представи и
декларация (свободен текст) в която да декларира, че в случай че бъде избран за
изпълнител се задължава да поднови удостоверението си или да се снабди с такова в
съответствие със сроковете по договора.
Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ,
удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на
държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по
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Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 ЗУТ или
да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи съгласно съответния национален закон. Когато за изпълнението
на съответната услуга (строителен надзор), съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в
определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова
разрешение или членство.
Документите доказване на изискванието се представят от участника, определен за
изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и
чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

2. Минимални изисквания към техническите и професионалните способности и
доказателства за тях.

2.1. Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с
този на поръчката.

Под „сходен предмет с този на поръчката дейности - услуги” се имат предвид
дейности, свързани с упражняване на строителен надзор или аналогични такива (за
услуги, свързани с предоставяне на строителен надзор или еквивалентни услуги в
друга държава, според регистрацията на участника).

Възложителят не поставя изискване за обема на изпълнената дейност-услуга.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 3.1. се
прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3.1. се
отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката,
който ще изпълняват.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в
част IV, „Критерии за подбор“, „В. Технически и професионални способности.“ на
ЕЕДОП за дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се
попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва
поставеното изискване и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се
представят и за всеки от посочените подизпълнители.

Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на
услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват
извършената услуга.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от
участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в
случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.2. Участникът следва да разполага с лица - ръководен състав, които ще отговарят за
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изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за това, като
минимум както следва:

1. Архитект;
2. Инженер по част „Геодезия”;
3. Инженер по част „Конструктивна“;
4. Инженер по част „ВиК“;
5. Експерт по част „Пожарна безопасност“;
6. Инженер по част „ОВК“ или еквивалентна
7. Инженер по част „Електрическа” и
7. Експерт по част „План за безопасност и здраве“.

За специфичен професионален опит на всеки от изискуемите експерти се приема:
упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен
проект в качеството си на архитект/инженер/експерт по съответната част на проекта, за
която е възложено изпълнението на дейности, свързани със строителен надзор и оценка
на съответствието на инвестиционните проекти в рамките на настоящата поръчка.
Едно лице може да заема повече от една позиция, в случай че отговаря на
посочените по-горе изисквания за това.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 2.2. се
прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 2.2. се
отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който
ще изпълняват.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в
част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на
ЕЕДОП за професионалната компетентност на ръководния състав и следва да съдържа:

Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при
изпълнение на обществената поръчка);
Професионален опит - за удовлетворяване на поставените изисквания (месторабота,
период, длъжност, основни функции, участие в договор/услуга/проект/дейност,
изисквани от възложителя);
Информация за друг изискуем документ от възложителя като например име и други
данни, ако последните данни са приложими на документа, с който се доказва посочената
информация за професионалния опит. При участие на обединение, което не е
юридическо лице съответната информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор",
"В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на
обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се
представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се
представят и за всеки от посочените подизпълнители.

Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6, предложение второ
от ЗОП: списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението,
както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от
участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в
случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
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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: 26.05.2020 г. Час: 17.00 часа.

Срок на валидност на офертите:
Дата: 6 месеца=180 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 28/05/2020 г. 14.00 часа

Място на отваряне на офертите: Община Банско (зала или стая в общината).

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: "Подобряване на енергийната
ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в
гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско".
Финансиран от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020 г.

Друга информация (когато е приложимо): Офертата и приложенията, изготвени
съгласно изискванията на Възложителя, се представят в запечатана, непрозрачна
опаковка от участника или от упълномощен представител или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка на посочения адрес в определения срок. Върху опаковката се
посочват: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
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възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подават
документите.
Представените образци за участие, включително обявата и условията, описани в нея , са
задължителни за участника. Документите на участника трябва да бъдат напълно
съобразени с тези образци. Подаването на офертата означава, че участникът се е
запознал с всички условия в документацията и образците на документи и ги приема.
Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно
упълномощено лице или лица, като се прилага пълномощното от представляващия/ите.
Ако участникът изпрати окомплектованата оферта чрез препоръчана поща или
куриерска служба, разходите за тях са за негова сметка. В този случай участникът следва
да осигури пристигането на окомплектованата оферта в посочения от възложителя срок.
Рискът от забава или загубване са за сметка на участника.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на поръчката /договора/, като
се предоставя по реда на чл. 111 от ЗОП.

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на
оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в
профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
Не се допуска представяне на варианти в офертата. Всеки участник има право да
предложи само една оферта.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
поръчката или техни упълномощени представители, като не се изисква нотариално
заверено пълномощно.
Във връзка с чл. 97, ал. 5 ППЗОП, когато установи липса, непълнота или несъответствие
на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие
с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено
уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок
3 работни дни.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до обявата за събиране на
оферти и всички нейните приложения, както и образците към нея на интернет адрес:
http://bansko.bg., раздел „Профил на купувача“.

Дата на настоящата обява
Дата: 12/05/2020 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Иван …………… Кадев
Длъжност: Кмет на Община Банско…………../П/

В този документ има заличена информация съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗОП, във
връзка с чл.5, т. 1, б. “в” от Регламент (ЕС) 2016/679


