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: 001/21.03.2019 г.

Възложител: Инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00079
Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево, 8260
Лице за контакт инж. Златинка Кирякова
Телефон: 0590 55051; факс 0590 52003
E-mail: otdelpraven@gmail.com;
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:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Изграждане, доставка и монтаж на водна скулптура /тип фонтан/ в
съществуваща водна площ /водно огледало/, находящо се в ПИ с идентификатор 48619.502.477
по КК плана на гр.Царево.
Кратко описание: Изграждане, доставка и монтаж на водна скулптура /тип фонтан/ в

съществуваща водна площ /водно огледало/, находящо се в ПИ с идентификатор
48619.502.477 по КК плана на гр.Царево.
Място на извършване: ПИ с идентификатор 48619.502.477 по КК плана на гр.Царево.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Прогнозната стойност на поръчката е
в размер до 70 000.00 (словом: седемдесет хиляди) лева без включен ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
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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: Възложителят отстранява от обществената

поръчка 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.
301 – 307, 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:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
§ 2, т. 21 от ДР на ЗОП: "Конфликт на интереси" е налице, когато
възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура,
които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат
да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на
тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на
обществената поръчка.
Чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ): „Облага е всеки доход в пари или в
имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне,
прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени,
по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа
или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар,
награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго
неблагоприятно събитие.“
Основанията по т. 1, 2 и 6 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.
Основанията за отстраняване по т. 3 не се прилагат, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
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2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е
не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена
финансова година.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по
чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на провеждане на обществената
поръчка.
Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или
юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за
отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по
чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква
"а" и т. 6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за
изпълнител, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен.
Когато в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава.
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на документите, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията
или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен
път.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Не е приложимо.
Икономическо и финансово състояние: Не е приложимо.
Технически и професионални способности:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
Участникът трябва да представи списък на дейностите, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга.
*** Под дейности идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се
разбира изграждане и доставка на водни обекти /тип фонтани/.
2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
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професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Документът, с който се доказва изискването е Списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
Минимално ниво:
Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
• Технически ръководител: техническо правоспособно лице, получило диплома от
акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или
еквивалентна, или лице със средно образование с 4 годишен курс на обучение и
придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или
"Техника" или еквивалентна; да притежава минимум 3 (три) години опит по
специалността;
• Експерт по част „Електроинсталации“, висше образование, притежаващ
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна,
със специалност „Електроинженер” или средно образование с четиригодишен курс на
обучение със специалност „Електротехник” или еквивалентна, с минимум 3 (три) години
опит по специалността;
• Експерт по част „ВиК”, висше образование, притежаващ образователноквалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, със
специалност „Водоснабдяване и канализация” или средно образование с четиригодишен
курс на обучение със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с
минимум 3 (три) години опит по специалността;
• Длъжностното лице по безопасност и здраве, притежаващо документ за
завършен курс или друг вид документ, който дава възможност за изпълнение на
функциите на Длъжностно лице по безопастност и здраве или еквивалентен.

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:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка:
Име: Срок за изпълнение СИ
Име: Предложение П
Име: Цена за изпълнение на обществената поръчка (Ц)

Тежест: тежест – 10 %
Тежест: тежест – 40 %
Тежест: тежест – 50 %
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Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [01.04.2019 г.]

Час: (чч:мм) [17:00 ч.]

Срок на валидност на офертите:

120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на
офертите.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 23.04.2019 г., 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: заседателната зала в сграда фронт-офис на Община Царево,
находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

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): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг)21.03.2019 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Георги Иванов Лапчев
Длъжност: Кмет на Община Царево

Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
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