
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bR 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: [ Обява 2017-8 ] 

Възложител: [ Община КОСТИНБРОД ] 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00035 ] 
Адрес: [гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, п.к. 2230 ] 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж.Пламен Боев - главен инженер ] 
Телефон: [ 0721 68729; 0721 68734 ] 
E-mail: rkostinbrod.bg@gmail.com ] 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg. 
Адрес на профила на купувача (URL); http://kostinbrod.bR/archives/l 1175 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[X] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги 

Обект на обществената поръчка е „строителство" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. б) от ЗОП 

Основен CPV код - 45255110 - Строителни и монтажни работи по общо изгршкдане на 
кладенци 

Предмет: 

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Проучване и проектиране за довеждащо 
водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд - изготвяне на 
проектна документация във връзка с получаване на разрешително за водовземане от два 
броя тръбни кладенци и прочистване на два броя кладенци и изграждането им". 

Кратко описание: 
Изпълнителят се задължава да изпълни след получаване на възлагателно писмо дейности: 

За Подготовка на документи за РИОСВ във връзка Становище за преценка на ОВОС (вкл. 
документи за обявление в кметство и община, Уведомление за инвестиционно намерение, 
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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС) за два броя водовземни съоръжения -
тръбни кладенци - без държавни такси 

За Изготвяне на Проект за изграждане на два броя водовземни съоръжения. Обосновка на 
водовземането и проект за Санитарно-охранителни зони с цел издаване на Разрешително за 
водовземане от Басейнова дирекция. Изготвяне на заявление за разрешително за водовземане. 
Подготовка на всички необходими документи 

За Прочистване на два броя съществуващи кладенци (обследване за установяване на 
количеството натрупани утайки в тях; ерлифтно прочистване за изсмукване на натрупаните 
утайки; експлоатационно водочерпене с потопяема помпа за доказване на техническите 
възможности за вододобив) 

За Изграждане на два броя идентични тръбни кладенци 

Изпълнението на поръчката е съгласно Техническата спецификация. 

Място на извършване: [Мястото за изпълнение на поръчката е община Костинброд, 
Софийска област ] 

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): [ 110 000,00 лв. без ДДС ] 
Прогнозната стойност на настоящата поръчка е общо в размер на 110 000,00 (сто и десет хиляди лева) лв. 

без ДДС разпределени, както следва: 
За Подготовка на документи за РИОСВ във връзка Становище за преценка на ОВОС (вкл. 

документи за обявление в кметство и община, Уведомление за инвестиционно намерение, Информация за 
преценяване на необходимостта пт ОВОС) за два броя водовземни съоръжения - тръбни кладенци - без 
държавни такси - 6 000,00 лева (шест хиляди лева) без ДДС 

За Изготвяне на Проект за изграждане на два броя водовземни съоръжения. Обосновка на 
водовземането и проект за Санитарно-охранителни зони с цел издаване на Разрешително за водовземане 
от Басейнова дирекция. Изготвяне на заявление за разрешително за водовземане. Подготовка на всички 
необходими документи - 9 000,00 лева (девет хиляди лева) без ДДС 

За Прочистване на два броя съществуващи кладенци (обследване за установяване на количеството 
натрупани утайки в тях; ерлифтно прочистване за изсмукване на натрупаните утайки; експлоатационно 
водочерпене с потопяема помпа за доказване на техническите възможности за вододобив) - 1 5 000,00 лева 
(петнадесет хиляди лева) без ДДС 

За Изграждане на два броя идентични тръбни кладенци - 80 000,00 лева (осемдесет хиляди лева) 
без ДДС 
Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на настоящата поръчка, 
както и на прогнозните стойности на всяка отделна дейност. Участник, предложил цена, по-висока от 
стойностите описани в предходното изречение ще бъде отстранен от участие в процедурата. Определената 
обща прогнозна стойност, както и прогнозните стойности по отделните дейности се явяват максимални по 
процедурата, оферти с ценови предложения над тях ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата 
спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по обществената поръчка. 

ВАЖНО! При откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране. 
Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно 
чл.114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора 
без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. 

Обособени позиции (когато е приложимо)'. [] Да [X] Не 

Номер на обособената позиция: [ ] 

Наименование: [ ] 
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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: 
За участник не следва да са налице обстоятелствата по чл.54 ал. 1-5 и 7 от ЗОП. 
За участник не следва да са налице обстоятелствата 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. 
Участниците следва да представят следните документи: 
Заявление за участие - Образец № 1, 
Информационен лист - Образец № 2; 
Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3; 
Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - Образец №4; 
Декларация по чл.З, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Образец №5 
Техническо предложение - Образец №6 с изискуемите приложения; 
Ценово предложение - Образец № 7. 
Попълнен Стандартен образец на Единния европейски документ за обществени поръчки -
Образец №9; 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ X ] 
Участникът в процедурата трябва да притежава регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя за четвърта група строежи, трета 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 
посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация 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 в ЕЕДОП се посочва 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. 
Доказване: Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва, информация относно 
вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата 
членка, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в 
електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 
точно позоваване на документа. 

Икономическо и финансово състояние: [ няма ] 

Технически и професионални способности: [ X ] 
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, сходен с този на поръчката за 
последните пет години от датата на подаване на офертата; 
Минимално ниво: Участникът да е извършил минимум 1 (една) дейност, *еднаква или сходна с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. 

Забележка: * Еднакви или сходни дейности са тези, свързани с проучване и изготвяне на 
проектна документация, както и съпътстващите документи във връзка с получаване на 
разрешително за водовземане, както и изграждането на съоръжения за водовземане. 
Доказване: Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка (попълва се съответната част от ЕЕДОП); 
2. Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип 



от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката съгласно техническата 
спецификация. 

Изискванията за минимален състав на екипа са както следва: 

а) Експерт „Хидрогеология" - завършено висше образование със специалност 
„Хидрогеология" или еквивалентна специалност; 

б) Експерт „Вик" - завършено висше образование със специалност „ВиК" / „ХТС" или 
еквивалентна специалност; 

Доказване: Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния 
състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност 
на лицата (попълва се съответната част от ЕЕДОП, както и Декларация за ангажираност 
от всеки един от експертите - в свободна форма). 

Забележка: За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или 
на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи 
удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или 
сертификат, издаден от сертифициращ орган. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

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: 
[ X ] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[ X ] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [П1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката] Тежест: [ 50 ] 
Име: [П2 Предложена цена (в лева без включен ДДС)] Тежест: [ 50 ] 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта". 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата, 
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съгласно методиката за определяне на оценката по-долу. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 + П2 ; 

Максимално възможна оценка 100 точки. 

1. Критерий за оценка на офертата - икономически най-изгодна оферта. 
2. Показатели за оценяване: 
П1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 
П2 Предложена цена в лева без включен ДДС. 

3. Относителна тежест на показателите за оценяване: 
П1 = до 50 точки, максимално възможна оценка 

П2 = до 50 точки, максимално възможна оценка. 

4. Подробни указания за определяне на оценката по всеки показател се съдържат в 
публикуваната документация за участие на официалния уебсайт на Възложителя в 
„Профил на купувача". 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [03.07.2017г.] Час: (чч:мм) [17:00] 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: [90 (деветдесет) календарни дни] 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [04.07.2017г.] Час: (чч:мм) [10:00ч,] 

Място на отваряне на офертите: [ сградата на Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. Охрид 
№ 1, п.к. 2230 ] 

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 [ X ] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ] 

Друга информация (когато е приложимо): [ X ] 
ВАЖНО! При откриване на настоящата процедура не е осигурено финансиране. 
Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно 
чл. 114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на 
договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. 
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Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) \ 1g.06.2017г.] 

Възложител 
Трите имена ' ^ f fohnuc и печат) [ Трайко Андреев Младенов ] 
Длъжно^п [ Кмет на Община Костинброд ] 


