АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. „Леге“№4
(е-mail: aop@aop.bg
http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: ЗОП-4А
Възложител: Община Монтана
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00019
Адрес: гр. Монтана 3400, ул. „Извора“ №1
Лице за контакт: инж. Калин Каменов
Телефон: 096 394227
Е-mail: montana@montana.bg
URL: http://www.montana.bg/porachki/обява-основен-ремонт-на-бул-хаджи-дим
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:
Да
Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото място за контакт
Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път:
Да Не
Обект на поръчката:
Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката: „Основен ремонт на бул. Хаджи Димитър, гр. Монтана – II етап”
Кратко описание:
Проектът е насочен към подобряване на физическата среда на централната градска част и
превенция на риска.
Булевард „Хаджи Димитър включва две еднопосочни двулентови платна с разположена
между тях пешеходна зона, като участъкът на интервенция в настоящата процедура е с едно
платно на движение и пешеходна зона между пътното платно и бул. „Христо Ботев”.
Предвижда се реновиране на бул. „Хаджи Димитър" в последния участък от ул. „Опълченска" до ул. „Славчо Красински". Проектът включва рехабилитация на пътното платно на булеварда с прилежащите тротоари, както и реновиране на пешеходна зона между пътното платно
и бул. „Христо Ботев”, като същата е отделена от уличното движение с две зелени ивици.
В настоящия обхват на поръчката се предвижда реконструкция на уличната настилка, нови
бордюри, подложни пластове, нови тротоари и предвиждане на нови паркоместа. Предвижда
се реконструкция на кръстовището бул. Хаджи Димитър – ул. „Славчо Красински”. Предвижда
се изграждане на обществена зона за отдих - реконструкция на пешеходната алея и изграждане
на нова велоалея успоредна на пешеходната. Възстановяване на зелените зони по протежението на централната улица - като новата зелена леха разделя пешеходното от велосипедното
движение. Изграждане на ново енергоспестяващо улично и пешеходно осветление. Подмяна
на водопровода в участъка на интервенция.
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Настоящата процедура третира архитектурното оформление на пешеходната зона, нейната
рехабилитация с подходящи настилки и благоустрояването й с кътове за отдих и елементи на
парковия дизайн - пейки, перголи, кошчета за смет, рекламно- информационни табели, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. Промяната предвижда изграждане на нова пешеходна пътека, разделителна зелена ивица и нова велоалея. По протежение на пешеходната
алея има предвидени правоъгълни „джобове" за монтиране на обикновени пейки и полукръгли
„джобове" за монтиране на кръгли пейки с перголи. Предвижда се нов тип подреждане на плочите. Плочите са с размер 30х20 см, 20х20 см, 20x10 см и 10х10 см с обща дебелина 6 см, изработени от вибропресовани бетонови блокчета за настилка с мит покривен слой. Покривния слой
- с мин. дебелина 6 мм над основния слой. Цвета на настилката е антрацит за плочите с размери
30x20 и светло сив за останалите плочи.
Велоалеята ще бъде изградена от цветен (червен) асфалт с дебелина 4 см. Ограничителните
бордюри са широки 25 см. Преди полагане на асфалта да се изгребе хумусния слой и да се положат подложните слоеве от трошено-каменна основа.
За да се предотврати паркирането на автомобили в зелените части се предвижда монтаж на
ограничителни бетонови тела (с кръгла форма) с височина от 50 см разположени през 1,5 м в
зад уличния бордюр.
Във всички зони настилката е двуцветна. Плочите по контура на пешеходната алея са с размер 30х20 см в цвят антрацит и 20х20 см, 20x10 см, 10х10 см цвят светлосив.
Предвидени са напречни връзки през около 50 м, които осигуряват движението в напречна
посока. По кръстовищата е осигурен достъп за хора с увреждания.
По протежение на участъка от бул. Хаджи Димитър обект на интервенция ще се подменят
пейките, монтирани са кошчета за отпадъци, рекламно-информационни табели. Предвижда се
изграждането на ново алейно осветление.
Ще се използват следните материали - бетонови изделия (тротоарни плочи с дебелина 6см
и градински бордюри), метални пейки. Настилката е усилена за осигуряване на механично
смето- и снегопочистване.
Строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка обхващат СМР
съгласно Количествена сметка (Образец 6.1) от настоящата Обява за обществена поръчка и ще
бъдат реализирани на територията на гр. Монтана.
Поръчката ще се изпълнява въз основа на настоящата Обява, Указанията към нея, Техническите спецификации и Приложения проект към обществената поръчка.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Основен предмет
45233225 Строителни и монтажни работи на пътища с едно платно
45213316 Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи
Допълнителни предмети
Място на извършване: Община Монтана, гр. Монтана
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 266 666,67
Обособени позиции (когато е приложимо):

Да

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, в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да
изпълнява дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2. Не може да участва в обществена поръчка и се отстранява участник, когато:
2.1. 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 -353 е от Наказателния кодекс;
2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.2.1, в друга държава членка или трета страна;
2.3. има задължение 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.
Забележка: Изискването по т. 2.3. не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП.
2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП
2.5. е установено, че:
2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.5.2. не е предоставил изискваща се информация. свързана с удостоверяване на липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.5.3. е налице конфликт на интереси който не може да бъде отстранен.
Съгласно §2, т.21 от ДР 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 резултатите от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло
да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
3. В случай че за участник са налице някое от посочените основания за отстраняване по чл. 54,
ал. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП, същият има правото да представи доказателства, че е предприел мерки,
които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За целта участникът може да докаже, че:
3.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
3.2. е платил или в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
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Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП се прилагат, когато са възникнали преди или по време на процедурата.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът да е вписан в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи – втора група, четвърта
категория – за повече информация http://register.ksb.bg
Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя
(ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – втора група, четвърта категория, 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 икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват
дейностите по строителство съгласно документа за създаване на обединението.
В случай че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази
държава.
В случай че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в
Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строително-ремонтни работи, които ще извършват като подизпълнители.
Доказване: Копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи или еквивалент.
Икономическо и финансово състояние:
Участникът, трябва да притежава валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, със срок на
валидност не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертата, която застраховка следва да покрива вреди, причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или
по повод изпълнение на задълженията им.
Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1
от ЗУТ, с общ лимит на отговорността покриващ минималната застрахователна сума за тази категория строеж –втора група, четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
За участник установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал. 1 от ЗУТ, но направена
съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението
на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности,
свързани със строителството.
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Доказване: Заверено копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, в случай че същите не са достъпни чрез
пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, съгласно Наредба за условията
и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Технически и професионални способности:
Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този
на поръчката, за последните 5 години от дата на подаване на офертата.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва със Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години от дата на подаване на заявлението или офертата, идентично
или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
Под строително-ремонтни работи с предмет и обем „сходни" с тези на поръчката следва да се
разбира:
 Изграждане на зони за обществен отдих, като например паркове, зелени площи, детски площадки, градски площади, междублокови пространства и др., включително поставяне на пейки,
беседки и други елементи от градското обзавеждане, в това число зелена инфраструктура и
свързване на зелените зони за подобряване на градските екосистеми;
 Изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на градската среда,
като например пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, информационни табели и др.;
 Монтаж на енергоспестяващо улично осветление напр. монтаж на осветление в паркове, на
системи за видеонаблюдение на обществени места и др. като част от изграждането и рехабилитацията на другите физически елементи на градската среда (уличната мрежа, площите за
паркиране) в ИПГВР;
 Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, включително
подобряване на достъпа за хора с увреждания.
Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на строителните дейности,
включително лицата, които отговарят за контрола на качеството, включващ най-малко:
1) Ръководител екип – Висше образование, придобита образователна степен „бакалавър”,
професионална квалификация „строителен инженер” или еквивалентно, минимум 5 г. професионален стаж; опит като ръководител и/или заместник ръководител, и/или главен инженер на
минимум един сходен обект - изграждане на нови и/или реконструкция на съществуващи
улични и/или пътни настилки.
2) Експерт - Ландшафтен архитект или инженер озеленител – професионална квалификация:
ландшафтен архитект или инженер озеленител, или еквивалентна; с пълна проектантска правоспособност, професионален опит: да е участвал в изработване на 1 (един)идеен, технически
или работен проект и/или изпълнение на строителни и монтажни работи на строителство
„сходно“ с предмета на поръчката;
3) Технически ръководител - да има придобита професионална квалификация, отговаряща
на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност). Професионален стаж по специалността – минимум 3 години.
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4) Отговорник по контрола на качеството - притежаващ удостоверение за преминато обучение
за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно;
5) Координатор по безопасност и здраве: притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за
завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва със Списък на техническите лица, с
включени данни за образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на сертификати и удостоверения за вписване в професионални регистри.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва
да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се
прилага съобразно вида и дела на участието им.
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
Най-ниска цена
Показатели за оценка:
Име: Предлагана цена (А)
Техническо предложение (C)
Срок за получаване на офертите:
Дата: 26/02/2018
Срок на валидност на офертите:
Дата: 24/04/2018
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 27/02/2018

Тежест:
Тежест:

40
60

Час: 17:30

Час: 14:00

Място на отваряне на офертите: Заседателна зала на Община Монтана, етаж II
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
Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: неприложимо
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Друга информация (когато е приложимо):
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Основен ремонт на бул. Хаджи
Димитър, гр. Монтана – II етап” на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч. или се изпраща
по пощата на адрес: 3400 Монтана, ул. Извора №1, Община Монтана.
Офертата трябва да съдържа:
1. Сведения за участника(Образец №1)
2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това,
съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа
всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец №2)
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.
54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) (Образец №3)
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №4)
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката(Образец №5)
7. Ценово предложение (Образец №6)
Дата на настоящата обява
Дата: 08/02/2018
Възложител

*

Трите имена: Златко Софрониев Живков
Длъжност: Кмет на Община Монтана
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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