АГКИЦИЯ ПО О БЩ ЕС ТВ ЕН И П О Р Ъ Ч К И
1000 София, ул, "Л еге" 4
e-mail: aop@ aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 отЗО П
Номер на обявата: [О бява 2019-7 ]

В ъзлож ител: [ Община Костинброд]
П оделение (когато е приложимо): [........]
П артида в регистъра н а общ ествените поръчки: [ 00035 ]
Адрес: [гр.Костинброд,, ул.“Охрид“ № 1]
Л и це за ко н так т (може и повече от едно лица); [инж.Габриела Георгиева - зам.кмет или Теодор
Атанасов - юрисконсулт]
Телефон: [0721 68712]
E-m ail: [kostinbrod.bg@gmail.com]
Д о стъ п ъ т до докум ентацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Д опъ лн и телн а инф орм ация може да бъде получена от:
[X] Горепосочспото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
П ри ем ане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
О б ек т на поръчката:
[X] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
П редмет на поръчката: [Изграждане на информационен център в гр. Костинброд ]
К р атк о описание: [Обществената поръчка предвижда избор на изпълнител, на който ще се
възложи изграждане на информационен център на гр. Костинброд по одобрени инвестиционни
проекти. Категория на строежа е първа група пета категория.
Обществената поръчка предвижда избор на изпълнител, на който ще се възложи изграждане на
информационен център на гр. Костинброд по одобрени инвестиционни проекти. Категория на
строежа е първа 1"рупа - пета категория.
Проектното решение предлага изграждането на информационен център в гр. Костинброд.
Сградата е едноетажна, без сутерен. Ситуирана е в западната част на имота с достъп от
прилежащата улица, с главен вход от запад и второстепенен - от изток. Достъпът за хора с
увреждания е осигурен през главният вход, който е на ниво терен. Сградата е проектирана с
ортогонални очергания, плосък покрив и съвременни архитектурни материали - комбинация от
мазилки и облицовки. Функционално обектът включва входно фоайе, с прилежаща рецепция, зала
с възможност за разделяне на две равни части, санитарен възел за жени, мъже и хора е увреждания
и складово помещения. Сградата е проектирана с монолитна стоманобетонна скелетна
конструкция. Външните стени са тухлени с дебелина 25см, вътрешните стени са тухлени с
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дебелина 12см., части и но има пред стенна обшивка на инсталационните шахти. Навсякъде е
предвиден растерен окачен таван]
М ясто па извърш ване: [УПИ VI11-2747 (ПИ 38978.900.2747), кв.99А: гр, КОСТИНБРОД]

Обща прогнозни стойност на поръчката (в ш , без ДДС): [152 026,93 лв. без ДДС.
Посочената прогнозна стойност е финансовия ресурс, който ще бъде осигурен след подписване на
договор за безвъзмездна финансова помощ оо подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге”. Предложената от участника цена не
следва да надвишава посочената прогнозна стойност. В случай, че предложената цена надвишава
тази стойност, предложението няма да бъде оценявано и класирано.]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не
Н омер на обособената позиция: [ ]
Н аименование: [........]
П рогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

У словия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо);
Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на Закона за обществените
поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата обява и техническото
задание, публикувана в профила на купувача на интернет страницата на възложителя,

И зисквания за лнчното състояние:
[За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.
За доказване на посочените обстоятелства участниците представят декларации по образец № 5 и
образец № 5Л.
Участник, за когото е налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право 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:
а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал, 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.
б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреда, настъпили в
резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активио е съдействал на компетентните
органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез
които да се предотвратят нови престъпления или нарушения,]
Правоспособност за уп раж н яван е на професионална дейност:

I

[ Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния
професионален регистър на строителя ‘ и Камарата на строителите в България за п ърва . ь
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група - пета категория.
Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги
съгласио законодателството на държавата, в която то е установено (чл, 10, ал. I от 3011).
С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 отЗОП възложителят не поставя
изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена
поръчка се сключва след като участникът, определен за изпълнител, представи пред възложителя
заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ на
създаденото обединение или еквивалентни документи, съгяасно законодателството на държавата,
в която обединението е установено.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на обединението
сключват споразумение (или друг документ, от което да е видно основанието за създаване на
обединението), к което следва да са предвидени: правата и задълженията на членовете на
обединението; разпределението на отговорностите и дейностите, които ще изпълнява всеки член
на обединението. В случай на участник, който е обединение, в офертата се представя договор за
обединение за изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с нотариална заверка на подписите,
който съдържа клаузи, че: ■ Всички членове на обединението са отговорни, заедно, поотделно и
солидарно, по закон за изпълнението на договора; ■ Всички членове на обединението избират и
определят едно лице, което да управлява и представлява същото; ■Всички членове на
обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. • Не се
допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че
обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да
бъде представен и анекс към първоначалио сключения договор, който да съответства на
изискванията на възложителя. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира
като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.]
И кономическо и финансово състояние: [Участниците да имат валидна Застраховка
„Професионална отговорност в строителството“ по чл .171 от ЗУТ, с покритие за категорията на
обекта.
Доказва се с представяне на валидна Застраховка „Професионална отговорност в
; строителството" по чл.171 от ЗУТ, с покритие за категорията на обекта.]
Технически и професионални способности:
[М инимални изисквания;
1. През последните пет години от датата на подаване на офертата всеки участник следва да е
изпълнил поне 1 (едно) строителство с предмет идентичен или сходен с този иа поръчката.
Забележ ка; Под „идентичен и сходен е този на поръчката” следва да се разбира, участникът да е
изпълнявал следните видове строително-монтажни работи: строеж и/или основен ремонт на обект
първа група - пета категория.
За доказване на горепосоченото минимално изискване от участниците се представя С писък на
дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката - по Образец № 6, 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, като доказателства за изпълненото строителство.
!!! Удостоверенията трябва да съдържат дата, подпис на издателя и данни за контакт.
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2. Всеки участник следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за
изпълнението на поръчката. Предложеният от участника екип за изпълнение на поръчката трябва
да включва:
2.1. Технически ръководител - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл.
163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на
държавата, в която са установени;
2.2. Лице. притежаващо Удостоверение за завършен курс за „Координатор по безопасност и здраве
в строителството” или еквивалентно.
Забележка: Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията за технически и
професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват,
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на изискванията за технически и професионални способности,
на които участникът се е позовал.
Един експерт не може д а съвм естява две или повече ф ункции от екипа.
За удостоверяване на посоченото изискване участникът представя списък - декларация на лицата,
които ще изпълняват обществената поръчка, по образец № 7.
3. Внедрена система за управление на качеството БДС ЕИ 1БО 9001:2015 за система иа
управлението на качеството на строителството или еквивалентен сертификат, като обхвата на
сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката,
Доказва се с представяне на валидко удостоверение за наличие иа сертификат БДС ЕИ 1БО
9001:2015 за система на управлението на качеството на строителството или еквивалентен
сертификат;
4. Внедрена система за наличие на сертификат БДС ЕЕ1 1БО 14001:2015 за внедрена система за
управление на околната среда съгласно стандарт или еквивалент, с обхват на сертификата в
съответствие с предмета на поръчката.
Доказва се с представяне на вапидно удостоверение за наличие иа сертификат БДС EN 1БО
14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарт или еквивалент,]

И нф орм ация 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
К ритерий за възлагане:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[X] Цена и качествени показатели
[] Разходи ^ а ч е с т в е и и показатели
*
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[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
П оказатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Н а основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП избраният критерии за оценка на офертите е
"О П Т И М А Л Н О С Ъ О ТН О Ш ЕН И Е КАЧЕСТВО - ЦЕНА
1. Критерият за възлагане е оптималио съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко
предложение на допуснатите участници, отговарящо ма изискванията на възложителя.
2. Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка
оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване иа комплексната оценка,
както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.
3. Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са
отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя
изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи
Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация и на действащото законодателство, се отстранява от участие и
офертата му не се допуска до оценка и класиране.
4. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена
комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на
първо място.
5. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
5.1.по-ниска предложена цена
5.2. по-изгодио предложение по показател „Организация на изпълнение на
поръчката", сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
6. Комисията провежда лублично жребий за определяне на изпълнител между класираните иа
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения
но-горе ред.
7. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка
оферта „Комплексна оценка", като сума от оценките по определените в Методиката за оценка
показатели.
'Ь П оказатели за оценка:
Комплексната оценка (KO) на всеки участник се формира от следните два показателя:
К1 - Предложена цена - максимални оценка - 50 точки
К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката - максимална оценка - 50 точки
Комплексната оценка (KO) има максимална стойност 100 (сто) точки,

К1 - Предложена цена - показателят се изчислява по следната Формула:
К1 - (Цена мин. / Цена у части.) * 50,
където: Д епа мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Ц ена участк., е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото
му предложение.
Резултатите на всеки участник се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.

К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката - в технического си
предложение, участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно
Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.
Показателят се изчислява по следният начин;
М аксим ален
брой
точки - 50

К2 - О рганизации за качествено изпълнение на поръчката
Предложената от участника организация

на изпълнението

на

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като в
разработката се съдържат и следните надграждащи условия, а
именно;
участникът е предложил организация на работата на ключовия
екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите
между тях, начини за осъществяване на комуникацията с
Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които
са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложената услуга.
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава
обяснение за приложимостта и полезността на предложените
дейности при изпълнението на поръчката. Пояснението се дава, за
яснота, какво ще вземе предвид оценъчната комиисия и
възложителя!', ако се съдържа в офертата това понятие.
Предложената от участника

организация

на изпълнението

34 т.

на

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като в
разработката се съдържат и следните надграждащи условия, а
именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия
екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите
между

тях,

начини

за

осъществяване

на

комуникацията

с

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената
услуга.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на

42 т.

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие,
че е налично едно от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за
целите на настоящата методика под „задача“ се разбира
обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение
мож е да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край
и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за
нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за
изпълнението й експерт/и; (под вещ а дейност се има предвид,
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определените в КС)
„Обосновани“ за целите на настоящата методика* означава
обяснение за приложимостта и полезността па предложените
дейности при изпълнението на поръчката. Пояснението се дава. за
яснота, какво ще вземе предвид оценъчната комиисия и
възложителят* ако се съдържа в офертата това понятие.
Предложената

от участника организация

на изпълнението

на

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в 'Техническата спецификация, като в
разработката се съдържат и следните надграждащи условия, а
именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия
екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите
между

тях,

начини

за

осъществяване

на

комуникацията

с

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената
услуга.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие,
че са налични две от следните обстоятелства:
7, За всяка от дейностите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) па пиво отделна задача (за
целите па настоящата методика под „задача“ се разбира
обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде
самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение
моэ/се да се проследи еднозначно, от.е. има дефинирани начало и край
и измерими резултати);
2.
За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за
нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за
изпълнението й експерт/и; (под всяка дейност се има предвид,
определените в КС)
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава
обяснение за приложимостта и полезността на предложените
дейности при изпълнението на поръчката. Пояснението се дава, за
яснота, кагево ще вземе предвид оценъчната комиисия и
възложителят, ако се съдържа в офертата това понятие.

7.1.

Комплексната оценка сс изчислява ио формулата:

КО = К1+ К2 -

бр. точки

Резултатите на всеки участник по КО се изчисляват до втория знак след десетичната
запетая.

7.2.
методика.

Мотиви на възложителя за избор на подход при съставяне па настоящата

Методиката е съставена при използването на критерия „Оптимално съотношение
качество/цена", За целите на балансирането на това съотношение е предвидено те да са поравно
разпределени. Цената се определя по математическа формула по реда на чл.70, ал.7, т, 3, б. „а" от
ЗОП. Подходът при оценяване на качеството е базиран на определяне по реда на чл.70, ал.7, т.З, б,
„б", чрез експертна оценка. При определяне на стойностите чрез експертна оценка, е взето под
внимание следното:
На първо място, в настоящата методика не е предвидено да се оценява пълнотата и начинът
на.представяне на информацията, като по този начин е спазена забраната на чл. 33 отППЗОП.

На пторо място, начинът на о ценя на не но настоящата методика дана възможност да бъдат
сравнени и оценени обективно техническите предложения на участниците, тъй като
дефинираното надграждане става не на субективен, а на обективен принцип. По този начин е
спазено изискването иа чл.70, ал.7, т.2 от ЗОП.
На трето място, методиката дава пълна яснота на участниците за правилата, по които ще се
дават оценки по техническия показател.
И не иа последно място, методиката е построена като правила по начин, по който няма
неизвестност за участниците какво следва да предлагат, за да бъдат оценени с конкретния брой
точки. Няма използвани термини като „подробно“ или „точно“, каращи участниците да тълкуват
или гадаят волята на възложителя. Изискваните от участниците предложения, които ще вземат
участие в методиката са точно рамкирани и дефинирани.
Гореизложеното дава предварителна пълна яснота на участниците относно правилата на
оценяване, които ще се прилагат, с което е спазена и нормата на чл.70, ял.7, т. 3, б. „б" от ЗОП.
Дефинирайки и спазвайки настоящите правила, възложителят спазва и разпоредбата на чл.70,
ал.7, т.] от 3011, според която начинът на определяне на оценката по тази показател трябва да
дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие
с предмета на поръчката и техническите спецификации.
С рок за получаване на офертите:
Д ата; (дд/мм/гггг) [23.0 8.2019 г .]

Час: (чч;мм) [ 17,00 часа]

С рок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [23.11.2019 г.]

Час: (чч:мм) [17,00 часа]

Д ата и час на отварян е на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [26.08.2019 г. от 14,00 часа]
М ясто на отваряне и а офертите: [Сградата на Община Костинброд на адрес: гр.Костинброд,
у л .“Охрид“ № 1]

И нф орм ация относно средства от Е вропейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка е проект и / и л и програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [X] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Изграждане на Информационен център в гр.
Костинброд, Вх. per. №: BGQ6RDNP001-19.236-00Q1]
Проекта ще се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските
райони 20Нг.42020 г. по подмярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура

за отдих, туристическа информация и малка по мащаб инфраструктура” от Стратегията за
водено от общностите местно развитие на МИГ* „Костинброд - Своге” .

Д руга информ ация (когато е приложимо):
[ 1. С ъдърж ание на офертата: Всяка оферта трябва да съдържа следните документи и
информация:
1.1. Опис на представените документи - по образец № 1.
1 .2. Оферта - попълнена съгласно образец № 2.
1.3. Техническо предложение - попълнено съгласно образец №. 3.
1.4. Ценово предложение - попълнено съгласно образец № 4;
1.5. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП по образец № 5 и образец № 5.1
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1.6. Спмсък-декларация ма дейностите,, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните пе т години, считано от датата на подаване иа
офертата по образец № б. Към списъка се прилагат заверени коп и я от удостоверения за добро
изпълнение които съ държ ат стойността, датата, на която е п риклю чи ло изпълнението,
мястото, вида и обем а, както и дали е изпълнено в съответствие е нормативните
изисквания, като доказателства за изпълнена услуга;
1.7. Списък-декларация на лицата, които ще изпълняват обществената поръчка съгласно образец
№ 7.;
1.8. Застраховка „Професионална отговорност в строителството“ по чл. 37 1 от ЗУТ на участника заверено копие;
1.9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, попълнена съгласно образец № 8;
1.10. Валидно у д остоверен и е за наличие н а сертиф и кат ISO 9001:2015 за систем а на
уп равлен ието на качеството н а строителството или екви вал ен тен сертификат, като об хвата
н а сертиф иката трябва д а съ ответства на предм ета на п о р ъ ч к ата - заверено копие;
1.11. В алидно у д остоверен и е за наличие на сертиф и кат BS ISO 14001:2015 за вн едрена
си стем а за уп равлен и е н а окол и ата среда съгласно стан д ар т и л и еквивалент, с об хват н а
сертиф иката в съ ответстви е с предмета иа поръчката - заверен о копие;
1.12 Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по
образец № 9;
1.13 Декларация по чл. 6, ал, 2 Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец X» 10;
1.14 Декларация по чл.101, ал.11 отЗО П по образец № 11;
1.15 Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно
Приложение № 2 към чл. 37, ал. I от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари по образец Ха 12;
1.16, Други /по преценка на участника, ако е приложимо/.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители и/или се позовава на ресурсите на трет и
лица, същите следва да представят към офертата декларации по образец № 5 и Хг 5 . 1 че за тях не
са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка. Третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на
техния капацитет. Подизпълнителите, ако участникът възнамерява да ползва такива, трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват.
У частни к, подал оф ерта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя
условия, ще бъде отстранен от процедурата.
2. Подаване на офертите: Всяка оферта трябва да съдържа посочените в настоящата обява
образци, копия на документи и сведения. Всички представени копия на документи, ако се изискват
такива, трябва да са заверени с подпис и печат, извън тези, които следва да са в оригинал или с
нотариална заверка, в противен случай предложението ще остане без разглеждане.
Офертата се изготвя на български език. Всички документи, представени на чужд език, следва да
бъдат представени и в превод. Офертата заедно с всички образци и документите, посочени в
настоящата обява, се поставя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочва:
- Предмета на поръчката, за която се участва;
- Наименование на участника, включително участниците в обединението /когато е приложимо/,

адрес за кореспонденция, теле

и по възможност факс и електронен адрес,
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Офертите се подават лнчно или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратиа разписка в деловодството на Община Костинброд на адрес: гр.Костинброд,
ул.“Охрид“ № 1.
Всички оферти, представени след обявения срок за получаване, не се приемат и разглеждат.
Не се приема оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост, Тя незабавно се връща и зова
се отбелязва в регисгьра на възложителя,
3. П редпоставки за отстраняване на участник:
3.1. Липса на изискуеми документи;
3.2. Документи* представени в незаверен от участника вид;
3.3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти;
3.4. Некоректно попълнена оферта - неспазени указания /условия, образци/ при попълването и/или
обявените критерии, заедно е направените пояснения /забележки/ към тях.
4. С клю чване на договор:
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок
от датата на определяне на изпълнителя. При сключване на договор класираният на първо място
участник представя следните документа:
- актуални документи за удостоверяване съответствието си с поставените от възложителя
критерии за подбор;
- актуални документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелства по чл. 54, ал .1 , т. 1 и т. 2 от ЗОП (свидетелство/а за съдимост) и по чл. 54, ал. 1, т, 3 от
ЗОП (удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на
възложителя и на участника),
5. Приложения към настоящата обява са:
- техническа спецификация;
образци;
проект на договор;
Разрешение за строеж;
Инвестиционни проекти;
Количествена сметка;
Скица;
Акт за собственост.
Посочените документи могат да се изтеглят от сайта на възложителя:
http://kostinbrod.bg/archives/22106, раздел „П рофил н а купувача“ ]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [09.08.2019 г.]

Възложител
Трнте имена: (Подпис и печен
Длъжност: [Кмет на Община

