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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431026-2019:TEXT:BG:HTML

България-Костинброд: Строителен надзор по време на строителството
2019/S 177-431026

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Община Костинброд
000776363
ул. „Охрид“ № 1
Костинброд
2230
България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки“ и главен
юрисконсулт
Телефон:  +359 72168712/+359 72168719
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Факс:  +359 72168777
код NUTS: BG412
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/22134

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://kostinbrod.bg/archives/22134
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности по проект „Изграждане и
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“

mailto:kostinbrod.bg@gmail.com
http://www.kostinbrod.bg
http://kostinbrod.bg/archives/22134
http://kostinbrod.bg/archives/22134
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Референтен номер: ОП 2019-8

II.1.2) Основен CPV код
71521000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Поръчката е за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане
и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ — обект „Изграждане на
улица „Витоша“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „Гео Милев“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „Пирин“ от ОТ 1015 до ул.
„Момчил войвода“ и рехабилитация на ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд“

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 158.44 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71521000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:
гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. София

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Поръчката е за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане
и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“ — обект: Изграждане на
улица „Витоша“ от ОТ 309 до ОТ 34, ул. „Гео Милев“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „Пирин“ от ОТ 1015 до ул.
„Момчил войвода“ и рехабилитация на: ул. „Й. Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651, гр. Костинброд“

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Организация за качествено изпълнение на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 158.44 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
Мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г., по Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.001-0124-С01 от
30.05.2019г.

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
1. Участникът трябва да притежава валиден лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие
и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.), или
валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията
за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от
3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите
за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор,
а за чуждестранни участници — валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от
професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или
сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За „сходен предмет“ възложителят ще приеме, както следва: упражняване на строителен надзор за
обекти, които включват изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътища
и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от
ЗУТ.
Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на
строежа на възложителя.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или
сходен с този на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За „сходен предмет“ възложителят ще приеме, както следва: упражняване на строителен надзор за
обекти, които включват изграждане и/или ремонт, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътища
и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от
ЗУТ.
Услугата се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на
строежа на възложителя.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки
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III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
При подписване на договора, избраният за изпълнител да представи:
— гаранция за изпълнение в размер на 1 %(един процент) от стойността на договора без ДДС,
— да изпълни задължението по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случай че във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП при
провеждане на процедурата избраният изпълнител е представил някои от изброените документи, не е
необходимо да ги представя повторно.
— декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП,
— когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица,
преди сключването на договора участникът следва да представи заверено копие на удостоверение
за данъчна регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/10/2019
Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/10/2019
Местно време: 10:00
Място:
Общинска администрация Костинброд, заседателна зала на адрес: п.к. 2230, гр. Костинброд, ул. „Охрид“
№ 1, ет. 2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
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Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масова информация

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2019

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg



