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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: [4/21.06.2018г.] 

  

 Възложител: [СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН] 

Поделение): [ТП Държавно ловно стопанство Паламара с. Венец, обш. Венец, обл. Шумен] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 02711  ] 

Адрес: [с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий №17] 

Лице за контакт: [адв. Снежка Иванова; инж. Севен Башлъ] 

Телефон: [05343/20-47] 

E-mail: [dls.palamara@dpshumen.bg] 

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: [„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, 

извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в 

рамките на проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за 

съхранение на фуражи в Склад за съхранение на фуражи в ПИ 072030, землище с. 

Борци общ. Венец, обл. Шумен (биотехническо съоръжение по смисъла на ЗЛОД, 

необходимо за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, 

разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”] 

 
Кратко описание: [„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване 

на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на 

проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение 

на фуражи в Склад за съхранение на фуражи в ПИ 072030, землище с. Борци общ. 

Венец, обл. Шумен (биотехническо съоръжение по смисъла на ЗЛОД, необходимо за 

подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и 

други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”] 
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Място на извършване: [Държавни горски територии стопанисвани и управлявани от ТП „ДЛС 

Паламара“] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [117 477 лева (сто и седемнадесет 

хиляди, четири стотин седемдесет и седем лева)  ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

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: [ДА – Да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 

т. 7 от ЗОП, да изпълнява изискванията на чл. 47, ал. 3 от ЗОП.] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ДА - да притежава 

регистрация в Централния професионален регистър на строителя за пета категория строежи, или 

регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като този случай 

участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация за членство в аналогична 

професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в 

Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За 

чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на 

държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните 

работи, обект на настоящата обществена поръчка, или да представи декларация или удостоверение 

за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, 

придружен с превод на български език. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: 

„Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) и 

представя копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение 

на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката - за повече информация: 

http://register.ksb.bg/. 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.] 

  

Икономическо и финансово състояние: [ДА – 1. Участникът следва да е реализирал 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните 

обороти за предходните ТРИ приключили финансови години в размер не по-малко от 117 477 

лева без ДДС. Участникът следва да декларира в ЕЕДОП (част IV., Б, т.2.а ) оборота в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката за предходните 3 приключили финансови години. Под сфера, 

попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира сферата от дейности строителство на 

сгради от пета или по-висока категория строежи по смисъла на ЗУТ.За доказване на критерия за 

подбор, участникът представя следния документ във връзка с поставеното изискване: справка за 
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оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката ( в този случай данните за оборота 

обхващат последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си). 

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, 

причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по 

смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. Изискването за застраховка за професионална отговорност на 

лицата по чл.171, ал.1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава – членка на Европейския съюз, 

или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалента 

застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на 

Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за 

проектиране и строежи за втора категория. Участникът декларира съответствието с този 

критерий за подбор като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на 

ЕЕДОП. За доказване на критерия за подбор, участникът представя следния документ във 

връзка с поставеното изискване: доказателства за наличие на застраховка „Професионална 

отговорност“ с изискуемото покритие – копие от валидна застрахователна полица или 

еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната 

национална база данни /представя се към попълнения ЕЕДОП/. ] 

  

Технически и професионални способности: [ДА – 1.Участникът трябва да е 

изпълнил/извършил през последните ПЕТ години, или от датата на създаването си до крайния 

срок на депозиране на офертата, успешно поне едно изпълнение, или проектиране и изпълнение , 

което да включва заедно и/или поотделно, СМР сходни с предмета на поръчката. Участникът 

попълва поле 1а) от Част IV на раздел В от ЕЕДОП – Критерий за подбор и представя:  списък 

на строителството, 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 „сходни 

с предмета на поръчката СМР” навсякъде в документацията (само относно минималните 

изисквания за технически възможности и квалификация) за участие в процедурата следва да се 

разбира изпълнени и въведени в експлоатация обекти, притежаващи следните 

характеристики: СМР по изграждане на метални конструкции. 

2. Всеки участник трябва да разполага като минимум със следния инженерно – 

технически екип: 

- Строителен инженер: висше образование Строителен инженер, или еквивалент; валидно 

удостоверение за ППП, или еквивалент - един; 

- Ръководен инженерно технически персонал - строителен инженер, който да 

притежават минимум 3 (три) години специфичен опит по специалността при изпълнението на 

строително-монтажни работи на подобни обекти – един;  

- Отговорник по качеството - строителен инженер, или инженер химик, или аналогична 

специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма такива 

специалности), да има минимум 2 годишен опит в управление на контрола по качеството на 
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строително-монтажни работи на подобни обекти – един; 

- Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - да е с образование строителен инженер 

или професионална квалификация техник; да притежава минимум 1 (една) година опит на такава 

позиция – един;  

 - Специалисти заварчици със съответното образование или квалификационна степен-5 

(пет). 

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: 

при подаване на оферта участниците попълват поле 6 от раздел В: Технически и професионални 

способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП и представят документи за доказване на 

съответствието с поставения критерий за подбор: списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата и дипломи или 

сертификати, доказващи тяхната експертиза. 

По смисъла на § 2, т. 41 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП -"Професионална 

компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна 

квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или 

позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения. 

 

3. Кандидатът в процедурата следва да притежава сертификат ISO 9001:2008 за управление 

на качеството в процеса на изготвяне на проекта и процеса на строителство. Сертификатът 

трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 

стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален 

орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. В периода на 

провеждане на процедурата и в периода на действие на договора (по отношение на избрания 

изпълнител), възложителят може да изисква доказателства за подновяване на сертификата, в 

случай на изтичане на срока му на валидност. В случай на изтичане и неподновяване на 

сертификата, в периода на изпълнение на договора, възложителят има право да прекрати 

договора. Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП и към него прилага копия на 

съответния сертификат.] 

  

 
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: 
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      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [А - Технически показател ]                                           Тежест: [30% ] 

Име: [Б - Финансов показател]                                           Тежест: [30% ] 

Име: [С - Срок на изработка инвест. и техн. проекти]  Тежест: [40% ] 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09/07/2018]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09/09/2018]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [10/07/2018]                      Час: (чч:мм) [15:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [ТП ДЛС Паламара, с. Венец, ул. „Кирил и Методий“ № 17] 

  

 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) [21.06.2018г.] 

 

 Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) [инж. Севен Ердинч Башлъ] 

Длъжност: [директор на „ДЛС Паламара“ – териториално поделение на СИДП ДП – гр. Шумен] 

 


