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: 18ООП26/14.11.2018г.
Възложител: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00267
Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов №1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Аделина Хасова – главен експерт в дирекция
„Обществени поръчки“
Телефон: 032 656752
E-mail: zop@plovdiv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[Х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Изпълнение на строителство, свързано с хидроизолационни работи на обект:
Езеро на Пеещите фонтани в „Цар Симеонова Градина” – гр. Пловдив
Кратко описание: Дейностите, предмет на поръчката включват изпълнение на строителство, свързано
с хидроизолационни работи по дъното на езеро на пеещи фонтани в „Цар Симеонова Градина” – гр.
Пловдив. Приблизителната площ на обекта е 6500 кв. м.
Място на извършване: гр. Пловдив
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 150 000,00 (стойността е лимитна)
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
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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:
1. От обществената поръчка ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за
отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Основанията за
отстраняване, свързани с личното състояние се прилагат за всеки икономически оператор – участник,
член на обединение, подизпълнител. Част от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП (присъди по
чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от Наказателния кодекс)
представляват специфични национални основания за отстраняване.
2. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в поръчката, лице за
което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Обстоятелството представлява специфично
национално основание за отстраняване.
3. Нямат право да участват в поръчката дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Основанието за отстраняване се прилага съобразно чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 3 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Обстоятелството представлява специфично национално основание за
отстраняване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: […..]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности:
Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, наймного за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Изисквано минимално ниво:
Изпълнено строителство, свързано с хидроизолационни работи на водно съоръжение (басейн, фонтан,
изкуствено езеро) с площ минимум 6000 кв. м.
Документи за доказване:
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП като се
попълва Част ІV, Раздел В.
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на строителството и
придружителни документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Документи за доказване се предоставят
при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане
на поръчката или преди сключване на договор за възлагане 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
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[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Срок за получаване на офертите:
Дата: 29.11.2018
Час: 17:15
Срок на валидност на офертите:
Дата: 31.01.2019
Час: 17:15
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 30.11.2018г. Час: 14:00
Място на отваряне на офертите: гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов №1 – административна
сграда на Община Пловдив, ет. 3, зала 36

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):
1. Обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 от ЗОП т.е. без осигурено финансиране.
Изпълнението на строителството ще бъде възложено само след осигуряване на финансиране от
бюджета на Община Пловдив.
2. Неразделна част от настоящата обява представляват: Технически спецификации; Проект на договор;
Образци на документи: ЕЕДОП (включващ и декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП);
Техническо предложение; Ценово предложение;
3. Описание, включващо естество и обем, както и изискванията за изпълнение на поръчката са
представени в техническите спецификации.
4. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните,
са подробно разписани в проекта на договор.
5. Указания за подготовка на образците:
5.1. ЕЕДОП: ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г. ЕЕДОП и се подава задължително в електронен вид.
Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в
процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране
на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по
електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва
да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на
интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.
Подготовка на еЕЕДОП чрез използване на образеца във формат *.docx:
Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП във формат *.docx, който
може да бъде попълнен и подписан с електронен подпис.
Образецът е съобразен с условията на настоящата поръчка като са зачертани полетата,
които не е необходимо да се попълват и са пояснени конкретни обстоятелства, които се
декларират. Всички останали данни, които се попълват в ЕЕДОП зависят от формата на участие
и обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа.
След попълване на образеца същият се подписва електронно от всички задължени лица и
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се предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата.
Подробни указания за подготовката и представянето на електронен еЕЕДОП са
предоставени на сайта на Агенцията по обществени поръчки:
Методически
указания
–
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad=portal&_schema=PORTAL&l_id=102
&range=current
Указания
в
раздел
„Въпроси
и
отговори“
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
5.2. Техническо предложение: Чрез образеца се представя техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1
от ППЗОП. В тази част от офертата се представя техническо предложение за изпълнение на поръчката
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Предлага се срок за
изпълнение на строителството и в декларативна форма се заявява съгласие с клаузите в проекта на
договор и срок на валидност на офертата. Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде
повече от 60 календарни дни.
5.3. Ценово предложение: Чрез образеца се представя ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от
ППЗОП. В тази част от офертата се посочват предлаганите ценови параметри за изпълнение на
поръчката, а именно: цена за изпълнение на поръчката в български лева, без включен ДДС.
Предложената цена не може да надвишава прогнозната стойност на проъчката.
6. Указания за подготовка и представяне на офертата:
6.1. За участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде подготвена оферта, съдържаща наймалко следните документи и информация: ЕЕДОП в електронен вид, от лицата представляващи
участника, а когато е приложимо и от лицата, представляващи и членовете на обединението и/или
подизпълнителя; Техническо предложение; Ценово предложение; При участници обединения, които не
са юридически лица се представя и копие от документ, от който е видно: правното основание за
създаване на обединението; права и задължения, разпределение на отговорностите и дейностите, които
ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата поръчка;
6.2. Всички документи за участие се представят в запечатана непрозрачна опаковка, 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. Върху опаковката се
посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс;
наименованието на обществената поръчка;
7. Обменът на информация във връзка с провеждане на настоящата обществена поръчка ще се
извършва чрез електронни средства за комуникация по смисъла на § 2, т. 10 от ДР на ЗОП, а когато
няма такава възможност – чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга, както и чрез
комбинация от изброените способи. В тази връзка и с цел спазване на принципът на ЗОП за
равнопоставеност, е препоръчително всички участници да посочват адрес на електронна поща за
кореспонденция.
8. Участниците следва да имат предвид, че във връзка с разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, ако в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, същият ще бъде удължен с
минимум три дни и датата за отваряне на офертите ще бъде променена. В този случай в сайта на АОП,
както и в Профила на купувача, към преписката на настоящата поръчка ще бъде публикувана
информация за новият срок за подаване на оферти и съответно новата дата за провеждане на
публичното отваряне.
Дата на настоящата обява
Дата: 14.11.2018

Възложител
Трите имена: ИНЖ. ДИМИТЪР ******* КАЦАРСКИ /П/
Длъжност: Зам.-кмет ОСУТСИ, упълномощен възложител съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г.
на кмета на Община Пловдив
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