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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: [ 07 ] 

  

 Възложител: ОБЩИНА АЛФАТАР 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00290 

Адрес: гр.Алфатар 7570, ул.“Йордан Петров“ 6 

Лице за контакт Павлина Димитрова Друмева 

Телефон: 086 811 623 

E-mail: obshtina_alfatar@abv.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: „Текущ ремонт и  поддържане на пътища от РПМ, в границите на 

населените места в Община Алфатар  за 2019 г.“ 

  

Кратко описание: Предвиждат се дейности по текущ ремонт и поддържане на пътищата от 

РПМ в границите на населените места в община Алфатар, както следва: 

Път І-7 „Силистра – Шумен” от км 22+044 до км 24+834 – 2,790км.; 

Път ІІІ -207 Тервел-Алеково-Алфатар от км 79+435 до км 81+060 – 1,625 км.; 

Път ІІІ -7001 „Алфатар-Кайнарджа –Краново” от км 0+000 до км 0+899 – 0,899 км.; 

Обществената поръчка се финансира със средства предоставени от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

 

 
Място на извършване: Община Алфатар 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 22 141.67 /Двадесет и две хиляди 

сто четиридесет и един лева и 67 ст./ лева.  
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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): 

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящите 

указания. 

         В случай, че участникът е обединение, следва да представи копие на договора за обединение, а 

когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

    Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на 

дейностите и отговорността между партньорите, съгласно предмета на обществената поръчка, 

както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на 

договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага 

разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП и  участникът трябва да представи регистрация по Закона за регистър 

БУЛСТАТ на обединението, при подписване на договора. Лице, което участва в обединение – участник 

в поръчката, не може да представя самостоятелна оферта.          

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия 

и работа. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Офертата и документите към нея трябва да бъдат представени на български език. Ако участникът 

представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език. 

При подготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни 

за участниците. 

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно 

актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се 

представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му представител с 

гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 

възложителят публикува писмени разяснения по условията на обществената поръчка в профила на 

купувача, най-късно на следващия работен ден. 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. 

 

Изисквания за личното състояние: В съответствие с чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП Възложителят 

отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице 

обстоятелствата.  

Основанията по ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.     

Декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява (когато участникът се представлява от повече от едно лице). 

Участниците попълват Декларации Образец №2 (от името на лицата, които представляват участника) и 

Образец №3, а за доказване на тези обстоятелства, участникът, избран за изпълнител, представя 
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съответните документи, описани в чл.58 от ЗОП. Възложителят няма да изисква представянето на 

документите по чл.58, ал.1, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър 

или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя по 

служебен път. 

Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право да 

представи доказателства, съгласно чл.56, ал.1, т.1-3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 

участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3, включително начислените лихви и/или глоби или, че те 

са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат 

от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно 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 упражняване на професионална дейност:  

Изисква се участникът в обществената поръчка да притежава регистрация в Централния 

професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република 

България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на 

строежи от втора група, III-та категория или да притежава такава регистрация в професионален 

или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица. 

  

Икономическо и финансово състояние: Участниците следва да имат валидна застрахователна полица 

за професионална отговорност на строителя – съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ (или еквивалентна 

застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл.171а, ал.1 от ЗУТ), с 

общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката. За доказване на това обстоятелство, 

избраният за изпълнител участник представя копие от валидна застрахователна полица за 

професионална отговорност на строителя, при подписване договора за СМР. 

  

Технически и професионални способности:  
Участниците да са изпълнили минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. За доказване на това 

обстоятелство се представя Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

изпълнено през последните 5 години (Образец №4), 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. 

 

Минимално техническо оборудване за изпълнение на поръчката: 

Кандидатът следва да разполага с машини оборудвани със съоръжения за снегопочистване. 

- асфалтополагач – 1бр.;  

-  фугорез – 1 бр.; 

- транспортно средство над 10т.– 2 бр.; 

- валяк над 2,5 т.– 1 бр.; 

- валяк двубандажен над 7т. – 1бр.; 

- автогрейдер – 1бр.; 

- гудронатор – 1бр.; 

- трасторез – 1бр. 

- комбиниран багер – 1 бр. 

Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за 

изпълнението на поръчката, включващ най-малко: един ръководител обект – инженер с 

квалификация пътно или транспортно строителство с професионален опит минимум 1 година; 

двама технически ръководител с професионална квалификация строителен техник с 

професионален опит минимум 1 година. 
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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: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

 
Показател за оценка: „Техническото предложение”                                                   Тежест: 90 

 Показател за оценка: „Ценово предложение“                                                     Тежест: 10 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 22.11.2018 г.                     Час: (чч:мм) 17:00  

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 22.02.2019 г.                    Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 23.11.2018 г.                        Час: (чч:мм) 10:00 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров“ 6, ет.3, заседателна зала ОбС 

  

 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):  

Текущ ремонт и  поддържане на пътища от РПМ, в границите на населените места в 

Община Алфатар  представлява планирана дейност, която има за цел да осигури състояние на 

пътя, пътните съоръжения и принадлежности, съответстващо на прието ниво на обслужване. 

Към текущото поддържане се отнасят и дейностите, свързани с отстраняването на единични 

повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя, пътните съоръжения и 

принадлежности и предотвратяване на понататъшното им развитие.  
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Текущото поддържане включва следните основни видове дейности: 

 възстановяване на хоризонталната маркировка; 

 поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни 

огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни при 

необходимост; 

 отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;  

 окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети, почистване от 

храстовидна растителност; 

 почистване и отстраняване на отделни малки повреди по земното платно;  

 почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – 

окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци; 

 почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки, 

пукнатини, обрушени ръбове и др.; 

 почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни 

материали и др.;  

Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове 

работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат 

известни към датата на обявяването на обществената поръчка, в рамките на осигурените 

средства. Това може да са аварийно-възстановителните работи при аварийни ситуации. Те се 

извършват с цел възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на 

аварийни ситуации /тежки пътно транспортни произшествия, снежни бури, заледявания, 

свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения и др./, с оглед 

осигуряване на безопасността на движението и предпазване на елементите на пътя и пътните 

съоръжения от по-сериозни повреди. Превантивната дейност, координацията и ръководството 

на аварийновъзстановителните работи в района на бедствието, се регламентират от Закон за 

защита при бедствия и свързаните с него нормативни документи. 

Изисквания към материалите за текущ ремонт и поддържане на пътищата да отговарят 

на изискванията за качество. 

Качеството на извършените работи трябва да отговаря на изискванията на приложимото 

законодателство, документи, стандарти и норми, за осигуряване на нормална проходимост по 

поддържаната пътна и улична мрежа. 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното 

движение и на работещите по поддържане по време на извършването на всички дейности, както 

и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда. 

При изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да се съобразява включително да 

инструктира работниците си и за спазване на правила за пожарна безопасност.  

Използваните машини трябва да са в добро техническо състояние, така че да не създават 

прекомерно замърсяване на въздуха и околната среда. Трябва да се спазва екологичното 

законодателството свързано с тази област на действие.  

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 

следва да съблюдава спазването на изискванията на законодателство и в частност на:  

 Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 
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прилагане; 

 Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него;  

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна 

уредба към него;  

 Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него;  

 Закон за движение по пътищата ;  

 Българските, европейските и международните норми и стандарти, свързани  с 

настоящата поръчка;. 

 Наредба № 7/23.09.1999г за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване.  

 Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временна организация на движението при 

извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците /обн. ДВ, бр.72 от 

17.08.2001 г/. 

 Техническа спецификация – НАПИ. 

 Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. За поддържане и текущ ремонт на 

пътищата. 

 Инструкция № 3 от 18.07.2007 г за реда на осъществяване на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия; 

 други приложими към предмета на поръчката. 

В допълнение към изискванията, съдържащи се в настоящата спецификация и при 

спазване на всички изменения, поискани от органите на местната власт, всички извършени 

работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента на 

провеждане на процедурата) български държавни стандарти или еквивалентни международни 

стандарти.  

Срокът на валидност на офертата е 90 / деветдесет/ календарни дни включително, считано 

от датата определена за краен срок за получаване на оферти. 

 

Комплексната оценка се определя на базата на получените общ брой точки, получени от 

сумирането на получените точки по всеки показател. Максималната възможна комплексна 

оценка по обособена позиция е 100 (сто) точки и се определя по следната формула: 

КО /за съответната обособена позиция/ = ТП+ЦП 

където:  

КО – комплексна оценка (максималният брой точки – 100 (сто) 

ТП – полученият брой точки по показател «Техническо предложение» (максимален брой 

точки – 90 (деведесет) 

Ц – полученият брой точки по показател „Ценово предложение“                                                       

(максимален брой точки – 10 (десет) 

 
 Показател «Техническо предложение» / ТП / 

Предложената оценка ТП се формира на базата на получените точки по скалата посочена по-

долу, след направения анализ за присъждане на определен брой точки. 

Оценява се качеството на техническото предложение по отношение на елементи, съдържащи се в 

обяснителната записка на участниците, относно организация  изпълнението на дейностите. 

Описанието на организацията трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволлява тяхното 

анализиране. 

Организацията трябва да включва най-малко следното: 

-  етапи и технология на изпълнение, съгласно декларираното оборудване; 

- организационна схема на персонала; 

- временна организация на движението; 
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Оценявани елементи 

в организацията по 

изпълнението  

Подробно и ясно е 

разписана 

организацията по 

изпълнението на 

съответната дейност. 

Конкретизирани 

детайли. 

Нагледни схеми. 

Ясни обозначения. 

Представената 

обосновка е в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания. 

 

Частично и/или 

формално е разписана 

организацията по 

изпълнението на 

съответната дейност.  

Недостатъчно 

конкретизирани 

детайли. 

Частично представени 

и/или неясни схеми. 

Представената 

обосновка е в частично 

съответствие и/или 

несъответствие с 

нормативните 

изисквания. 

 

Налице са съществени 

пропуски при описание 

на организацията на 

изпълнението на 

дейностите. 

Организацията по 

изпълнението на 

дейностите е изложена 

формално без 

подробности и/или не е 

адаптирана към 

обществената поръчка. 

 

 

етапи и технология на 

изпълнение, съгласно 

декларираното 

оборудване 

50 25 10 

организационна схема 

на персонала 

 

30 15 5 

временна организация 

на движението 

10 5 3 

общ брой точки 

 

90 45 18 

Показател ЦП – «Ценово предложение» 

 Максималният брой точки, които могат да се получат за предложената цена от участниците за 

изпълнение на поръчката е 10 (десет) точки. Най-ниското ценово предложение получава максимален 

брой точки, а именно 10 (десет). 

 Предложената цена се формира на база общата сума от предложените единични цени за 

видовете работа. 

№ Вид СМР мярка 

1 
Отстраняване на наноси, включително натоварване и превоз на депо до 5 

км и оформянето му. 
м

2
 

2 
Изсичане на храсти и млада гора с диаметър до 5см, включително 

събиране и извозване на дървесната маса на депо до 5км 
м

2
 

3 Изсичане на клони над пътното платно м
2
 

4 Профилиране банкет  м 

5 Фрезоване на асфалтова настилка м
2
 

6 Доставка и полагане на трошен камък за стабилизиран банкет м
3
 

7 Подготовка основа преди асфалтиране м
2
 

8 Битумен разлив за връзка м
2
 

9 
Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за изравнителен пласт с 

различна дебелина 
тон 

10 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4-5см тон 
 

Точките на всяко едно от останалите предложения се изчисляват поотделно по следната 

формула: 

ЦП = (Cmin/Ci) x 10 

където: 

Сmin – най-ниската предложена сума от единични цени в лева без ДДС. 

СI –  предложената сума от единичните цени от i-тия участник в лева без ДДС 
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 Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна 

оценка, за всяка обособена позиция, като на първо място се класира офертата с най-висока 

оценка. Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на 

обществената поръчка по съответната обособена позиция. Оценките по отделните показатели 

се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от 

участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес гр. Алфатар, Община 

Алфатар, ул. "Йордан Петров" № 6, деловодство. 

 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

 - наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

 - адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес; 

 - наименованието на поръчката 

 Всяка оферта трябва да съдържа: 

Списък на документитe в офертата - формат на участника 

Административни сведения за участника – Образец №1 

Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 

Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП  – Образец №3 

Списък на строителството – Образец №4 

  Референции за добро изпълнение – (Приложение към Образец 4) 

Списък на ръководния състав и  персонала – Образец №5 

Списък на техническото оборудване – Образец №6 

Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №7 

Декларация от подизпълнители – Образец №7-А 

  Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – 

Образец №2 

 Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП  –    

Образец №3 

Декларация за приемане на договора – Образец №8 

Декларация конфиденциалност  – Образец №9 

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №10 

Ценово предложение – Образец №11 

 Изискуемите документи към офертата е необходимо да бъдат представени в оригинал. 

 Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 1 % от стойността на 

договора без включен ДДС. 

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

 - парична сума; 

 - банкова гаранция; 

 - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение 

или за авансово предоставените средства. 

 Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 

Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.  

 При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се 

внася по сметка на Община Алфатар. 

 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава 

това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 

Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на 
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обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 30/тридесет/ 

дни след изтичане срока на договора. 

 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност 

на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора. 
 
 

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 05.11.2018 г. 

 

 Възложител 
Трите имена: Янка Стоянова Господинова                                                             (Подпис и печат)  

Длъжност: Кмет на община Алфатар 

 


