ОБЯВА

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

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: ЗОП-13А
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: kali_monti@abv.bg
URL: http://www.montana.bg/общинска-администрация/обществени-поръчки
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:
Да
Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места 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: „Текущ ремонт улици на територията на община Монтана – 2020 г.”
Кратко описание: Избор на изпълнител с професионална квалификация и практически опит в
областта на изпълнението на текущи ремонти и изкърпване на пътни участъци, включващи
асфалтобетонови изкърпвания, фрезоване на асфалтова настилка, преасфалтиране, повдигане
на РШ и ДШ, подмяна и повдигане на бордюри, подобряване на отводняването, на когото
Община Монтана да възложи изпълнението на строително-ремонтните работи за обекта на
настоящата поръчка.
Строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка обхващат текущи
ремонти и изкърпване на пътни участъци, включващи асфалтобетонови изкърпвания, фрезоване на асфалтова настилка, преасфалтиране, повдигане на РШ и ДШ, подмяна и повдигане на
бордюри, подобряване на отводняването на територията на населените места в община Монтана.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Основен предмет
45233000
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Място на извършване: Община Монтана, гр. Монтана
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 270 000
Обособени позиции (когато е приложимо):

Да

Не
1

Условия, на които трябва да отговарят участниците, в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. Участник във възлагането на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 може да бъде
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. Не може да участва в обществена поръчка и се отстранява участник, когато:
2.1. 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, чл. 321а и чл. 352353е от Наказателния кодекс
2.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1, в друга
държава членка или трета страна;
2.3. 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 съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган
Забележка: Изискването по т. 2.3. не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 5 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 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;
2.5.4. 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 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
3. Участник, за когото са налице основания по т. 2, има правото да представи доказателства,
че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 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 е 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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3.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на
труда.
Забележка: Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат, когато са
възникнали преди или по време на процедурата. В случай че предприетите от участника
мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по т. 3 мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя ЦПРС към
Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи – виж
http://register.ksb.bg
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.
Технически и професионални способности:
1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (един) обект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 5 години от дата на подаване на офертата.
2. 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.
3. Участниците следва да разполагат минимум със следната собствена и/или наета специализирана техника и транспортни средства:
- Багер с обем на кофата от 0.5 м3 до 1 м3 - 2 бр.;
- Колесен товарач с обем на кофата до 1,5 м3 - 1 бр.;
- Колесен товарач с обем на кофата минимум 2 м3 - 1 бр.;
- Валяк до 2 т - 1 бр.;
- Валяк до 10 т - 1 бр.;
- Валяк над 10 т - 1 бр.;
- Ръчна трамбовка или виброплоча - 1 бр.
- Самосвали минимум 13 т - 2 бр.;
- Машина за рязане на асфалт - 2 бр.;
- Машина за фрезоване на асфалт - 1 бр.;
- Асфалтополагаща машина - 1 бр.
4. Участниците трябва да разполагат със собствена или наета асфалтова база (мобилна или
стационарна), или предварителен договор за доставка на асфалтови смеси.
5. Участниците трябва да са сертифицирани по следните стандарти:
• Стандарт ISO 9001:2008 Система за управление на качеството (или еквивалентен) за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.
• Стандарт BS OHSAS 18001:2007 Система за безопасни условия на труд (или еквивалентен)
за дейностите в обхват приложим към предмета на поръчката.
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора сувреждания 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:
Класирането на офертите по предмета на поръчката се извършва на база „икономически найизгодната оферта”, въз основа на оптимално съотношение качество/цена, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:
1. Техническо предложение (Т)
60 точки
2. Предлагана цена (Ц)
40 точки
Срок за получаване на офертите:
Дата: 06.03.2020 г.
Час: 17:30
Срок на валидност на офертите:
Дата: 05.05.2020 г.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 09.03.2020 г.
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
Друга информация (когато е приложимо):
Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик с надпис „Текущ ремонт улици на територията на община Монтана - 2020 г." от участника или от упълномощен
от него представител лично на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч., чрез куриерска
служба или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Център за услуги
и информация на гражданите в сградата на Община Монтана на адрес – гр. Монтана 3400, ул.
„Извора” №1.
Всяка оферта трябва да съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи, подписан от участника – Образец №1.
2. Представяне на участника – Образец №2.
3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата общест4

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

вена поръчка (ако е приложимо). 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.
Заявление за участие – Образец №3.
Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението – заверено от участника копие (ако е приложимо).
Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е приложимо).
Доказателство/а за поетите от третите лица задължения (ако е приложимо).
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №4.
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец №5.
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е приложимо).
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №6.
Декларация за съгласие за участие като трето лице – Образец №7.
Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец №8.
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Образец №9.
Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец №10.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Образец №12.
Ценово предложение – Образец №13.

Дата на настоящата обява
Дата: 25.02.2020 г.
Възложител *
Трите имена: Златко Софрониев Живков
(Подпис и печат)

Длъжност: Кмет на Община Монтана

*

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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