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МУВЛНЧИЛ ПОКЛИА (порен* •!) 

ЛГЕН1 (ИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге Л 

факс: 910 7078 
e-mail: шр(у1сюр.Ьд, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aQp.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАПА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

А О П 

Деловодна информации 
Партида на възложителя: 00035 
Поделение: • 
Изходящ номер: 08-00-42 от дата 30/03/2016 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Костинброд 
Адрес 
ул. Охрид № 1 
Град Пощенски код Страна 
Костинброд 2230 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 
Община Костинброд, ул. Охрид №1 0721 68710; 0721 68729 
Лице за контакт (може и повече от едно лице^ 
Теодора Гогова-зам.-кмет, Ангел Милчев-юрисконсулт,Снежа 
Трендафилова - правоспособен юрист 
E-mail Факс 
kostinbrod.bg@gmail.com 0721 68777 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.kostinbrod.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
www.http://kostinbrod.bg/archives/8798 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
Строителство • Доставки • Услуги 

Кратко описание 
Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и 
поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на 
община Костинброд. В обекта на поръчка са: пътища и улици на 
асфалтова настилка, улици на трошенокаменна настилка и поддържка 
и ремонт на пътни принадлежности на територията Община 
Костинброд. 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Оси, предмет 50000000 
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Дон, предмети 50800000 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
Деиности и относителната им тежест при оценка: 1.Изкърпване на 
дупки с разл.деб.-Зт; 2.Фрезоване на асфалтобетонна настилка с 
пътна фреза/нивелетно профилиране/, вкл. натоварване и 
извозване-0,5т; З.Дост.и полагане на асфалтобетон-Зт; 4.Дост. и 
полагане на асфалтобетон за осн. пластове тип А за изкърпване на 
дупки с разл. деб. и форми - 2т. 5.Направа на 1 битумен разлив, 
дост., полагане и вс. св.с това р-ди-0,3 т.; б.Дост. .и машинно 
полагане на плътен асфалтобетон за осн. пластове тип А с деб. 
4см уплътнен и вс. свързани с това р-ди - 12 т.; 7.Дост. и маш. 
полагане на плътен асфалтобетон за основни пластове тип А с 
дебелина бем уплътнен и вс. свързани с това р-ди -10т.; 
8.Изкърпване на единични дупки и деформации на нает. с плътна 
асф. смес с деб. 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, дост., полагане и упл., обкантване-Зт. 
9.Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с 
плътна асф. смес - с деб. 4 см. машинно, оформяне с фугорез, 
почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, 
обкантване и всички свързани с това присъщи разходи/ -2 т.; 
10.Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с 
плътна асф. смес с дебелина б см. ръчно, оформяне с фугорез, 
поч., разлив за връзка, дост.,полагане и уплътняване, обкантване 
и всички свързани с това разходи-Зт.; 11. Изкърпваме на единични 
дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с деб. б 
см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 
доставка полагане и упл., обкантване и вс. свързани с това р-ди 
-2т.; 12.Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката 
с плътна асф. смес с дебелина 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, 
почистване, разлив за връзка, доставка полагане и упл. и 
вс.свързани с това разходи- 3 т; 13.Изкърпване на единични дупки 
и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 
см. машинно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 
доставка полагане и уплътипвапе и всички свързани с топа 
разходи/.-2т.; 14.Изкърпване на участъци и деформ. над 50м2 на 
настилката с плътна асф. смес с деб. 4 см.-машинно, оформяне с 
фугорез, почистване, разлив за връзка, дост., полагане и 
уплътняване, обкантване и вс.св. с това разходи-Зт.; 15. 
Изкърпване на участъци и деформ. над 50м2 на настилката с плътна 
асф. смес с деб. б см. машинно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, доставка полагане и уплътняване, обкантване и 
вс.св.с това разходи-3 т.; 1б.Изграждане на изк. неравност от 
асфалтобетон, съгл.детайл на Възл./престъргване и профил, на 
същ. настилка, направа на 1 битумен разлив, дост. и полагане на 
порьозен асфалтобетон, направа на 2 битумен разлив за 
връзка/деб. на асфалтобетона е 7,5см, шир. на изк.неравност в 
долната основа е 7м, а в горната основа е 5см- 2т.; 17.Изгр. на 
изк. неравност от асфалтобетон съгласно детайл на 
Възл./фрезоване съществуващата настилка, направа на 1битуен 
разлив, доставка и полагане на порьозен асфалтобетон, направа на 
2 битумен разлив за връзка /дебелината на асфалтобетона е 7,5см, 
ширичината на изкуствената неравност в долната основа е 5м а в 
горната основа е Зм- 2т.; 18.Машинно изкърпване на нает. със 
битумна емулсия и минирална фракция чрез инжекционен метод-2т.; 
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19.Студено рецикл. на пътната настилка на място с дълб. 2Г0 см-8 
т.; 20.Студено рецикл. на пътната настилка на място с дълб. 30 
см- 10 т.; 21.Запълване на пукнатини и фуги в настилката с шир. 
до 3 мм., съгл. указанията на Възл. -0,1т.; 22.0браб. на 
пукнатини и фуги в настилката с шир. над 3 мм. с асф. паста, на 
основата на полимермодифициран битум, съгл. указ.на Възл. -0,1а?; 
2 3.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя-
0,5т.; 24.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна 
боя с перли - 0,5т.; 25. Тънък изкоп земни почви с дъл. до 
0,5м/вкл. натоварване ръчно прехвърляне и извозване на Ю к м -
2т.; 2 6.Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на 
Изп./вкл. профилиране и упл./- 2т.; Деиностите с поредни № от 27 
до 38 са представени в: Изисквания за поръчка 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 263500 Валута: BGN 

Място па извършване 
Община Костинброд код NUTS: 

BG412 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
1.1 Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 
49, ал.1 и/или 2 от ЗОП:Участникът, който ще бъде пряко 
ангажиран в изпълнението на предмета на поръчката трябва да има 
валидно удостоверение за вписване и Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на строежи от Втора група, 
Трета категория (II група, III категория), а за чуждестранно 
лице - документ, доказващ регистрация в професионален или 
търговски регистър в държавата, в която е установено, или да 
представи декларация или удостоверение за наличието на такава 
регистрация от компетентните органи, съгласно съответния 
национален закон, когато наличието на регистрацията е определено 
със закон като условие за осъществяване на предмета на 
обществената поръчка или за участниците, установени в друга 
държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, 
издаден от държавата, в която са установени.1.2. За участие в 
процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение на 
минимум 1 (един) договор и/или договори на стойност не по-малка 
от 263 500,00 лв. без ДДС за строителство, с предмет еднакъв или 
сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, през 
последните пет години, считано от датата на подаване на 
офертата.1.3. Всеки от участниците следва да разполага с 
квалифициран технически персонал, който ще бъде ангажиран в 
изпълнението на дейностите по обществената поръчка, Персоналът 
трябва ла отговаря на следните минимални изисквания:-I (един) 
инженер със специалност „Пътно строителство" или еквивалент;-I 
(един) строителен техник.Всеки участник може да посети мястото 
на изпълнение на поръчката и да извърши оглед. Посещение на 
обектите се организира от Възложителя на 01.04.2016г. в часовете 
10:00 ч. до 12:00 ч.ст. 37, ет.III-ти на общинска администрация. 
В случай на невъзможност за присъствие на посочената дата, се 
определя и резервна дата на 04.04.2016г. в часовете 13:00 ч. -
15:00 ч. на същия адрес. Всеки участник изпраща предварително 
писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на 
която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за 
актуално състояние или ЕИК и да носят със себе си лична карта. 
Посещението се извършва от законния представител на участника 
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лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа 
представител с пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към 
уведомлението за предстоящ оглед. Възложителят води входящ 
регистър, в който вписва входящия номер на уведомлението за 
предстоящ оглед; лицето което извършва огледа; датата, на която 
е извършен огледа и неговата продължителност.В случай на 
консорциум/обединение, посещението на място се извъшва от 
лицето/ата, което представлява/т участника.Всеки участник 
задължително включва в офертата си декларация, че е посетил 
обектите и се е запознал с условията за строителство на място -
Приложение №14.Неразделна част от настоящата покана е 
Документацията с Указанията за участие, Техническите 
спецификации, Методика, Приложения за попълване и Проект на 
договора, публикувани в преписката в Профила на купувача. 
Деиности и относителна тежест при оценката, от №27 до 
№38 :27.Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на 
Възложителя/вкл.профилиране и упл./-1т.; 28.Дост. и полагане на 
фракция 0-4мм /вкл. профилиране и упл./- 1т.; 29.Подравняване, 
профилиране и оформяне на банкети и откоси- 0,1т.; ЗО.Попъване 
на банкети с фракция 0-4мм- 0,1т.; 31.Насип на фрезован асфалт 
за пътни настилки с матер. на Възложителя/вкл. битумен разлив, 
профилиране и уплътняване/- 0,1т.; 32.Битумен разлив- 0,1т.; 
ЗЗ.Запечатка с битум 1,5-2л/м2- 0,1т.; 34.Пренастилане на улици 
с трошенокаменна настилка- 0,1т.; 35.Подравняване,попълване, 
профилиране и оформяне на банкети- 0,1т.; 3 6.Разваляне на 
тротоарна настилка- 0,1т.; 37.Настика от бетонови плочи 40/40/5-
1т.; 38.Пренареждане на тротоар със стари плочки- 0,1т.; 
Деиностите от №3 9 до №4 8 са в Допълнителна информация, поради 
ограничения на софтуерния продукт и формуляра. 

Критерий за възлагане 
Dнай-ниска цена ^икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
1.критерия „Икономически най-изгодна оферта", чрез комплексна 
оценка, включваща оценката на съответното ценово предложение, 
която се получава като сума от получените точки за единичните 
цени за всяка от дейностите:КО = ЕСп; Макс. бр.точки - 100 т. 
Оценяват се предст. в цен. предл. единични цени за всяка от 
дейностите поотделно. Отделните дейности имат различна тежест 
при определеляне на КО и са подробно описани в Документацията. 
Оценка на предл. ед. цени се извършва за всяка от дейностите 
поотделно. Най-ниската предложена цена за съответната дейност 
получава максималния брой точки, посочени по-горе. Точките по 
предложените от другите участници цени се изчисляват по 
формулата: Сп = (Смин. х Xi)/C; Смин. е стойността на най-
ниската предл. ед. цена за съответния вид дейност (без ДДС). С е 
предл. ед. цена за съотв.вид дейност, която се оценява от съотв. 
ценово предл. Xi - посочените по-горе точки (тежест) за съотв. 
дейност. Получените точки, като резултат от формулата, се вземат 
предвид до 2 знак след десет.зап., вкл. 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 15/04/2016 дд/мм/гггг Час: 10:00 

Европейско финансиране Да • Не К 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
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на посочения интернет адрес или друго: 
Публикации и съобщения, ще бъдат публикувани в Профила на 
купувача: http://kostinbrod.bg/archives/8798. 
Офертите ще бъдат отворени на 15.04.2016 г. от 11,00 ч. на адрес 
в гр.Костинброд, ул.Охрид №1. Отварянето на офертите е публично 
и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упъл. предст., 
както и представители на средствата за масово осведомяване и 
др.лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, 
в която се извършва отварянето.Деиности и относителна тежест при 
оценката от №39 до №52:39.Доставка и полагане на асфалтобетон за 
основни пластове тип А за тротоари и алей с дебелина 4см, /вкл. 
битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това 
разходи/- 10т.; 40.Демонтаж на бордюри-1т.; 41.Дост. и монтаж 
пътни бетонови бордюри 18/35/50~3т.; 42.Дост. и монтаж на 
градински бордюр 8/16/50- 0,1т.; 43.Възст. на нарушени бордюри-
0,1т.; 44.Корекция на РШ с доставка на КРШ- 0,5т.; 45.Корекция 
на РШ с дост.на бетонови сегменти- 0,1т.; 46. Корекция на ОУ с 
бетонови сегменти-0,1 т.; 47. Направа на връзка с РШ ОУ до 6 м-
0,1 т.; 48.Дост. и м-ж на 1 еластична ограда СПО, съгл. ТС вкл. 
вс.свързани с това р-ди- 0,1т. Деиностите са попълнени в пълен 
обем, както и относителната им тежест при формиране на КО 
последователно в обазеца на ПП. За Справка и Сверка, ползвайте и 
Документацията към Публичната покана, която е свободна за 
ползване в Профила на купувача: 
http://kostinbrod.bg/archives/8 7 98. 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 14/04/2016 дд/мм/гггг 

УНП: fc7f7d27-feb7-4437-8clc-d4f810с8сее9 5 

http://kostinbrod.bg/archives/8798
http://kostinbrod.bg/archives/8

