ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: ОБ-2019-0009/23.08.2019 г.

Възложител: Топлофикация – Плевен ЕАД
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00375
Адрес: Източна индустриална зона №128, 5800 гр. Плевен
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Марина Шополова; Илия Петров
Телефон: 064 895207; 064 895280
E-mail: shopolova@toplo-pleven.com
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:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Изграждане на топлопровод от ул.“Мургаш“ по ул.“В. Търново“
до ул.“Ген. Тошев “
Кратко описание: Изграждане на нов топлопровод от ул.“Мургаш“ по ул.“В. Търново“ до
ул.“Ген. Тошев.
Поръчката трябва да се изпълни, като на база получените строителни разрешения от
Възложителя, Изпълнителя открие строителна площадка, спази изискванията на проекта по
организация на движението и организация на строителството.
Откопава се на етапи трасето на топлопровода и след полагането на тръбите се извършва
обратно засипване и възстановяване на настилка.
При изпълнение на поръчката да се, спазват изискванията на проектите, приложени към
документацията за участие.
Трябва да се състави необходимата строителна документация за приемане на строежа.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към
документацията техническа спецификация.
Срок за изпълнение на обществената поръчка – максимален срок за изпълнение на поръчката
30 /тридесет /календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка до
предаването на строежа от изпълнителя на възложителя с протокол за окончателно приемане.
Договорът се счита за изпълнен при изпълнение на всички поети от Страните задължения по
Договора.
Място на извършване: гр. Плевен, ул.“Мургаш“ по ул.“В. Търново“ до ул.“Ген. Тошев
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 30 000 лв.без ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
Изисквания за лично състояние:
Участник в настоящия избор за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско
или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/,
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и предварително
обявените от възложителя условия.
Възложителят прилага основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или
по време на обществената поръчка, както и съобразно чл.57 от ЗОП.
Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат по отношение на всеки
икономически оператор – участник, член на обединение, трето лице и/или подизпълнител.
Основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 се отнасят за всички лица, които
представляват съответния икономически оператор.
Основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.3 – 6 от ЗОП се отнасят за съответния стопански
субект.
Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в настоящия избор,
лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
Нямат право да участват в настоящия избор, дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, както и лица, 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/.
При подаване на офертата обстоятелствата, представляващи основания за отстраняване,
свързани с личното състояние на икономическите оператори се декларират чрез
Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП по образец на възложителя.
За доказване липсата на основания за отстраняване се представят документи по чл.58 от
ЗОП. Документи за доказване се предоставят от избрания изпълнител преди сключване на
договор за възлагане на обществена поръчка или при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП т.е. при
изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане
на поръчката.
Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез
публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните
бази данни на държавите членки.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът /всяко лице, което ще извършва строителство/ да има право да осъществява
строителство на вида строеж, предмет на поръчката. За целта е необходима регистрация за трета
група, от първа до трета категория строежи в Централния професионален регистър на строителя
/ЦПРС/ към Камарата на строителите в Република България /КСБ/ или еквивалентна
регистрация, съгласно съответното национално законодателство за чуждестранните лица.
Документи за доказване:
При подаване на офертите съответствието с поставения критерии се декларира чрез Декларация
по чл.192, ал.3 от ЗОП по образец на Възложителя.
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на съответния
документ, удостоверяващ регистрацията. При подаване на офертата чуждестранните лица
удостоверяват съответствието с критерия за подбор съгласно съответното национално
законодателство, но преди сключването на договора са длъжни да извърша всички необходими
регистрации в Република България.
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Икономическо и финансово състояние: не се изисква
Технически и професионални способности: Участникът да е изпълнил дейности с предмет
идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 5 години, считано от датата на
подаване на офертата.
Изискано минимално ниво:
Да е изпълнил минимум 1/един/ строеж, включващ строителство за изграждане и/или ремонт на
улични комуникации и съоръжения. Строежът се счита за изпълнен , когато има съставен и
подписан акт/документ, чрез който е установена годността му и същият е приет без забележки от
възложителя.
Документи за доказване:
При подаване на офертите съответствието с поставения критерии се декларира чрез Декларация
по чл.192, ал.3 от ЗОП по образец на Възложителя.
За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък на строителство и
придружителни документи, съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП, от които да е видна информация,
достатъчна за удостоверяване на съответствието с изискванията на възложителя.
Доказване и прилагане на критериите за подбор:
Документи за доказване се представят преди сключването на договора за възлагане на
обществената поръчка или при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на
възложителя, когото това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.
Няма да бъдат изискани документи, до които възложителя има достъп по служебен път или чрез
публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националната
база данни на държави членки.
Обединения, които не са юридически лица
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акта и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението.
Използване капацитета на трети лица и подизпълнители:
Съгласно чл.65 от ЗОП, всеки участник може да се позове на капацитета на трети лица по
отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние, технически и
професионални способности. Трети лица могат да бъдат предвидените подизпълнители, както и
други лица, независимо от правната им връзка с участника. Участникът трябва да може да
докаже, че ще разполага с ресурсите на трети лица, като представи документи за поетите от тях
задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от настоящия ред за възлагане на поръчката.
Съгласно чл.66 от ЗОП, когато участник предвижда използването на подизпълнители, те трябва
да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела на поръчката които ще изпълняват и
за тях да не са налице основанията за отстраняване от настоящия ред за възлагане на поръчката.
Участникът следва да посочи всеки подизпълнител, както и данни за вида и дела на дейностите
от поръчката, които ще му бъдат възложени. В този случай участникът трябва да представи
доказателства за поетите от подизпълнителите задължения.

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
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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: 05.09.2019 г.
Час:16:15 ч.
*Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни , когато в
първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 05.01.2020 г.
Час: 16:15 ч.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 09.09.2019 г.
Час: 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите:РБългария, гр. Плевен 5800, Източна индустриална зона № 128
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците
в обществената поръчка или техни упълномощени представители (като представят пълномощно
от участника, в оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ ).
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.Други основания за отстраняване:
От настоящият ред за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен всеки участник, за
когото са установени наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл.107 и чл.192, ал.1 от
ЗОП.
Съгласно чл.35а, ал.3 от ППЗОП, участник, който при поискване от страна на възложителя, не
потвърди и/или не удължи срокът на валидност на офертата си се отстранява от участие.
2.Гаранция за изпълнение:
Не се предвижда гаранция за изпълнение на договора.
3. Сключване на договора и срок на действие:
Възложителят сключва писмен договор за възлагане поръчката с участника, определен за
изпълнител в съответствие с чл.194 от ЗОП. Договорът ще влезе в сила от датата на сключване и
ще бъде със срок на действие до окончателното приемане на строителството. Максималният срок
на изпълнение на строителството е 30 /тридесет /календарни дни, считано от датата на
откриване на строителната площадка до предаването на строежа от изпълнителя на възложителя
с протокол за окончателно приемане.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител следва да представи документите по чл.112,
ал.1 от ЗОП, както и необходимите декларации и/или документи по Закона за мерките срещу
изпирането на пари /ЗМИП/.
Съгласно чл.70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано
обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да
представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ или еквиваленти документи съгласно законодателството на
4

държавата, в която обединението е установено.
Възложителят няма да изисква документи, които вече са били предоставени и са актуални към
момента на сключване на договора, до които има достъп по служебен път или чрез публичен
регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази
данни на държавите членки.
4. Указания за подготовка на образците
4.1. Представяне на оферта: Чрез документа се заявяват общи условия при подаване на
офертата, включително дали са ползват ресурси на трети лица или подизпълнители при
изпълнение на поръчката.
4.2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП: Чрез образеца се декларира съответствието с
изискванията за лично състояние и критерий за подбор, описани в настоящата обява. В образеца
са дадени допълнителни указания за попълване.Декларацията се представя от всеки
икономически оператор –участник, член на обединение, трето лице, подизпълнител.
4.3. 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 техническата спецификация и изискванията на възложителя.
Оферира се срок за изпълнение на строителството в календарни дни, който включва периода на
откриване на строителната площадка до предаването на строежа от изпълнителя на възложителя
с протокол за окончателно приемане.Предложеният срок не може да бъде повече от 30
календарни дни. Заявява се гаранционен срок в съответствие с нормативните изисквания.
Декларира се, че при изготвяне на офертата са спазени всички задължения, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
приложими към строителството съгласно действащото законодателство на Република България.
Неспазването на едно или повече от описаните изисквания за изготвяне на техническото
предложение, както и включването на условия в противоречие с техническата спецификация или
проекта на договор за възлагане на поръчката, представляват самостоятелни основания за
отстраняване.
4.4. Ценово предложение. Чрез образеца се представя ценово предложение по чл.39, ал.3, т.2 от
ППЗОП. В тази част от оферта се посочват предлаганите ценови параметри за изпълнение на
поръчката. В образеца са дадени допълнителни указания за попълване.
Неспазването на едно или повече от описаните изисквания за изготвяне на ценовото
предложение, както и включването на условия в противоречие с техническата спецификация или
проекта на договор за възлагане на поръчката, представляват самостоятелни основания за
отстраняване.

5. Указания за комплектоване и представяне на офертата.
5.1. Съдържание
За участие в настоящата обществена поръчка следва да се представи оферта, съдържаща наймалко следните документи и информация: Представяне на оферта; Декларация/и по чл.192, ал.3
от ЗОП; Техническо предложение; Ценово предложение. При участници обединения, които не са
юридически лица се представя и копие от документ, от който да е видно: права и задължения,
разпределение на отговорностите и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението
във връзка с настоящата поръчка; Документ за упълномощаване, когато лицето което подава
офертата, не е законния представител на участника;
5.2. Комплектоване
Всички документи за участие се представят в запечатана непрозрачна опаковка, от участника,
или 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;
наименование на обществената поръчка;
Офертите се представят на адреса на възложителя: гр.Плевен, Източна индустриална зона № 128,
ет.2, стая 204 (деловодство).
6. Допълнителна информация
Обменът на информацията във връзка с провеждане на настоящата обществена поръчка се
извършва чрез електронни средства за комуникация по смисъл на §2, т.10 от ДР на ЗОП, а когато
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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 принципа на ЗОП за
равнопоставеност, е препоръчително всички участници да посочват адрес на електронна поща
за кореспонденция.
Участниците следва да имат предвид, че във връзка с разпоредбите 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.В този случай в сайта на АОП, както и в Профила на купувача, към
настоящата поръчка ще бъде публикувана информация за новия срок за подаване на оферти.
7.Приложения
Неразделна част от настоящата обява представляват следните документи: Техническа
спецификация с приложен конструктивен проект, Образци на документи: Представяне на
оферта, Декларация/и по чл.192, ал.3 от ЗОП;Техническо предложение; Ценово предложение и
Проект на договор.
За неуредените въпроси в настоящата обява и приложенията към нея се прилагат
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Дата на настоящата обява
Дата: 23.08.2019 г.

Възложител
Трите имена: Йордан Василев Василев (Подпис и печат)
Длъжност: Изпълнителен Директор
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