ОБЯВА

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

Номер на обявата: ОБ-2019-0010/08.10.2019 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; Огнян Паяков
Телефон: 064 895207; 064 895275
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: „Разрушаване на полуподземен мазутен резервоар“
Кратко описание: Предметът на поръчката включва: Разрушаване на мазутен резервоар с
обем 3000м3 и изпълнение на обратен насип; Извозване на строителни отпадъци;
Подравняване на площадката.
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
40 /четиридесет /календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Договорът се
счита за изпълнен при изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.
Място на извършване: гр. Плевен, Източна индустриална зона №128
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 100 000 лв.без ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
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Изисквания за лично състояние:
1.Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.
54, ал. 1 от ЗОП, а именно:
1.1. който е осъден с 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;
1.2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в
друга държава членка или трета страна;
1.3.който 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
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в
сила акт от компетентен орган;
* Когато участникът има задължения за данъци или осигурителни вноски, това е основание
за отстраняване, когато размерът им надвишава 1 на сто от годишния общ оборот на
участника за предходната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв.
1.4. за когото е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.5. за когото е установено, че: е представил документ с невярно съдържание, свързан с
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор, не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. за когото 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;
1.7. за когото е налице конфликт на интереси* по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП, който
не може да бъде отстранен.
2. На основание 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/ не могат пряко или косвено да участват в настоящия избор, ,
включително
и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството,
регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,освен при наличие на
изключенията по смисъла на чл.4 от същия закон.

3. На основание чл.101, ал.11 ЗОП свързани лица по смисъла на §1, т.13 и т.14 от ДР
на ЗППЦК не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящия ред за възлагане на
обществена поръчка;
4. В обществената поръчка не могат да участват лица, за които са налице
обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ;
5. Възложителят не сключва договор за възлагане на обществена поръчка с участник,
избран за изпълнител, за когото не може да бъде извършена идентификация на клиента,
чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) способи,
включително когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови
действителни собственици, по смисъла на § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя
(ЦПРС) и да имат издадено удостоверение от Камарата на строителите, а за чуждестранни лица –
в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени
за: Регистрация в ЦПРС за пета категория и/или по – висока, или да са вписани в Централния
професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и
водене на Централния професионален регистър на строителя минимум за видове строителни и
монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности,
позиция "Строителство", с код 43.11 - Събаряне и разчистване на сгради; земни работи, а за
чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в
която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
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икономическо пространство.
Документи за доказване:

При подаване на оферта за участие съответствието с поставения критерии се декларира
чрез Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП по образец на Възложителя неразделна част от
документацията за обществена поръчка.

При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, представя копие на
документа за вписване в регистъра, ако не е достъпен в публичен електронен регистър. В
случай че вписването е достъпно в публичен регистър, ще бъде направена служебна
проверка за удостоверяване на съответствие с поставения критерий за подбор.
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.
Икономическо и финансово състояние: не се изисква
Технически и професионални способности: Участникът да е изпълнил за последните пет
години, считано от крайната дата на подаване на офертата, строителство, включващо дейности с
предмет и обем, идентични или сходни* с предмета на поръчката.
* Под строителство, включващо дейности с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката се
разбира: Строителни дейности по разрушаване на масивна сграда най-малко на един етаж в т.ч.
жилищни сгради, офис сгради, битови комбинати, цехове, халета, гаражи, селскостопански
сгради и др.
Изискано минимално ниво:
Участникът да е изпълнил за последните пет години, считано от крайната дата на подаване на
офертата най-малко едно строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или
сходни* с предмета на поръчката.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 оферта за участие съответствието с поставения критерии се декларира чрез
Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП по образец на Възложителя неразделна част от
документацията за обществена поръчка..
На етап сключване на договор участникът избран за изпълнител 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.

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: [ ]
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Срок за получаване на офертите:
Дата: 23.10.2019 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: 23.04.2020 г.
Час: 16:15 ч.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 24.10.2019 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.Пълен, безплатен и неограничен достъп до документацията се съдържа на интернет адрес:
https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/registar-op/item/394-2019-21
2.Ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка участник за когото са налице някое от
обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.107 от ЗОП, чл.101, ал.11 от ЗОП, по чл.3, т.8, чл.5, ал.1, т.3
във връзка с чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици, чл.69 от ЗПКОНПИ.
3. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и
съответствие с поставените в документацията критерии за подбор с декларации по образец на
Възложителя.
4. Съгласно чл.96а, ал.3 от ППЗОП с подаването на офертата участниците се съгласяват с всички
условия на Възложителя в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и проекта на
договор.
5. Гаранция за изпълнение
Участникът избран за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора – в размер на
3% /три на сто/ от стойността на договора в лева без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на участника избран
за изпълнител: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат
в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от
документацията за участие.
6. Неразделна част от настоящата обява са:
6.1. Техническа спецификация с предмет: „Разрушаване на полуподземен мазутен резервоар“;
6.2.Техническо предложение (образец);
6.3.Ценово предложение (образец);
6.4. Указания за участие в обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на полуподземен
мазутен резервоар“;
6.5. Образец на декларация по чл.192, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл.54 , ал.1, т.1,2 и 7 от
ЗОП;
6.6. Образец на декларация за обстоятелствата по чл.192, ал.3, във връзка с чл.54, ал.1, т.3-6 от
Закона за обществените поръчки, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и чл.69 от Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;
6.7. Образец на декларация по чл.192, ал.3 във връзка с чл.195, във връзка с чл.60, ал.1 и чл.63 от
Закона за обществените поръчки;
6.8. Образец на декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП относно видовете работи, които ще се
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изпълняват от подизпълнител
6.9. Образец на декларация за съгласие на подизпълнител;
6.10. Образец на декларация за оглед на обекта;
6.11. Проект на договор.
7. С цел запознаване с условията, при които ще се осъществява предмета на поръчката,
Възложителят организира оглед на обекта за всички заинтересовани лица. По време на огледа
лицата ще могат да задават въпроси, произтичащи от огледа.
8. 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
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.
9. 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.
За неуредените въпроси в настоящата обява и приложенията към нея се прилагат
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Дата на настоящата обява
Дата: 08.10.2019 г.

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