
Партида 00092 ПУБЛИЧНА ПОКАНА {версия 4)

А О П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop@aop.ba , e-rop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aoo.ba

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00092
Поделение:________
Изходящ номер: 18 от дата 05/09/2014 
Коментар на възложителя:
Производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за 
СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а" от ЗОП - чрез публична 
покана, с предмет:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ВЕЛЕВ ДОЛ, 
ОБЩИНА СМОЛЯН".

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Смолян
Адрес
бул. България № 12
Град
Смолян

Пощенски код
4700

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Общинска администрация

Телефон
0301 67692

Лице за контакт (може и повече от едно лице 
инж. Васка Караджова - директор 
Смолян

на дирекция „СИОС" в община

E-mail
obshtina smolyan@abv.bg

Факс
0301 62426

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
w w w .smolyan.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
h t t p ://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/32

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
^Строителство_____________□Доставки________________ □  Услуги________________
Кратко описание
Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО" с 
предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С.
БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН".
Изпълнението на поръчката обхваща реконструкцията на вътрешната 
водопроводна мрежа с обща дължина около 2853 м  (смяна на 
етернитови и поцинковани тръби с ПЕВП тръби тип 100) в с. Белев 
дол, община Смолян. ____________________________________________
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Общ терминологичен речник (CPV)
Оси. код Дон. код (когато е приложимо)

Оси. предмет 45231300
Дон. предмети 45232150

45232151

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Участъците от водопроводната мрежа включва 3 /три/ главни клона: 
клон I , клон II и клон III, и второстепенни допълнителни 
клонове към тях, както следва:
- Клон I - L=1131 м PEHD тръби 0 50/6 атм..
~ Клон II L= 559 м. PEHD тръби 0 90/6 атм.
- Клон 1— II L=77 м. PEHD тръби 0 50/6 атм.
- Клон 3 — 11 L=83 M.PEHD тръби 0 50/6 атм.
- Клон 4 —11 L=108 M.PEHD тръби 0 50/6 атм.
- Клон 5-II L = 26м. PEHD тръби 0 50/6 атм.
- Клон III L= 493 м. PEHD тръби 0 90/6 атм.
- Клон 1-III L=77 м. PEHD тръби 0 50/6 атм.
- Клон 2-III L=283 м. PEHD тръби 0 90/6 атм.
В обхвата поръчката се предвижда извършването на следните видове 
строителни и монтажни работи, както следва:
- Земни работи, включващи най-общо: рязане на асф. настилка с 
фугорезачка двустранно, разваляне и възстановяване асф. настилка 
(т. г. мазут), натоварване строителни отпадъци от асф. настилка 
на самосвал, извозване на строителни отпадъци, изкопи в земни 
почви и в скални почви, прехвърляне зем. почви, натоварване 
скална маса на транспорт с багер, превоз и извозване на скални 
почви и скални маси, превоз, доставка и полагане на пясък, 
засипване, уплътняване земни почви, разриване с булдозер или 
засипване изкопи.
- Строителни работи, включващи най-общо: доставка и монтаж PEHD 
тръби, PEHD дъги, колена, тройници PEHD, свободни фланци, СК с 
предп. гарнитура, клапи, фланшови накрайници, шахти за отток и 
въздушник, направа на опорни блокове на хоризонтални чупки, 
доставка и монтаж на опознавателна синя PVC лента с метална 
нишка, изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане, 
дезинфекция водопроводи, рекултивация на нарушени терени, 
направа на заварки на PEHD тръби, доставка и монтаж автом. 
въздушници, направа заустване на отток.
Конкретните количества на видовете работи по клонове са съгласно 
количествената сметка, неразделна част от настоящата публична 
покана.
Прогнозна стойност
(в цифри): 263800 Валута: BGN___________________________________________________
Място на извършване
на територията на с. Белев дол, община Смолян код NUTS:

BG424
Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на 
изискванията в проекта на договор съгласно представените и 
одобрени от възложителя Технически инвестиционен проект, 
Технически спецификации и Количествена сметка.
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:
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Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно 
изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 
извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в 
които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.
В строежа да се влагат само строителни продукти, в съответствие 
на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на 
съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към 
продуктите, съответно на "Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на строителните продукти".
За изграждането на проектирания водопровод трябва да се имат 
предвид и спазват следните основни изисквания:
Проектираният водопровод трябва да се изгражда в съответствие с 

одобрения Технически проект, Нормативните актове и документи в 
строителството;
При даването на строителна линия е желателно участие на 

проектантите на обекта;
Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с 

проектантите по надлежния ред;
Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на 

строителни и монтажни работи" (ПИПСМР) в съответните раздели 
(земни работи, монтажни работи, бетонови работи и др.)
Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на 

фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, 
хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н. Да се 
изискват съответните сертификати за съответствие;
Необходимо е преди започване строителството на обекта да се 

извърши уточняване и отлагане на местоположението на 
съществуващите подземни съоръжения в обхвата на водопроводите. 
Това следва да се реализира от службата по подземен кадастър при 
Община Смолян с участието и на съответните специализирани 
ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на СМР да 
се запазят експлоатационните характеристики на подземните 
комуникации;
Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР - 

Раздел I „Земни работи и земни съоръжения";
Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на 

обекта трябва да отговарят по вид, тип и качество на 
изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 
документи. Не следва да се допуска използването на материали и 
изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за 
приложението им;
Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се 

съгласува със съответните органи на Община Смолян и КАТ за 
безконфликтна организация на движението по време на 
строителството при съблюдаване изискванията на Наредба 
№3/16.08.2010 г. „За временната организация и безопасност на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи по 
пътищата и улиците".
Изпълнителят на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна 
мрежа на с. Белев дол, община Смолян" е длъжен преди започване 
на строителството и по време на самото строителство да вземе 
необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиената на 
труда и пожарната безопасност при извършването на СМР._____________
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Критерий та възлагане
□  най-ниска цена_________________________^икономически най-изгодна оферта_______
Показатели за оценка на офертите
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно утвърдена от 
възложителя Методика за оценка на офертите - Приложение № 4, 
неразделна част от настоящата покана, при следните показатели и 
тежест за определяне на общата комплексна оценка (К О ) :
• Цена за изпълнение на поръчката (01) - тежест в комплексната 
оценка 15%, максимум 15 точки.
• Гаранционен срок за реконструираната водопроводна мрежа (02) - 
тежест в комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки.
• Техническо предложение за изпълнение на поръчката (03) - 
тежест в комплексната оценка 60%, максимум 60 точки.
• Управление на риска (04) - тежест в комплексната оценка 15%, 
максимум 15 точки.
Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира 
при следната формула:
КО = 01 + 02 + 03 + 04
Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки.
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се 
класира на първо място участникът, който е предложил по-ниска 
ц е н а .
При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по 
показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата 
с най-благоприятна стойност по този показател.
Ако и по този начин не може да се определи икономически най- 
изгодната оферта, комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти.
Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на 
точкова система. _________

Срок за получаване на офертите
Час: 17:00Дата: 12/09/2014 дд/мм/гггг

Европейско финансиране Да □  Не й

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Неразделна част от настоящата покана са следните документи - 
приложения, свързани с поръчката, публикувани на сайта на община 
Смолян на интернет адрес: www.sinolyan.bg - Профил на купувача - 
"Обществени поръчки":
1. Приложение 1: Технически спецификации. Количествена сметка. 
Технически инвестиционен проект.
2. Приложение 2: Описание и специфични условия на поръчката.
3. Приложение 3: Изисквания към участниците и указания за 
подготовка на офертата.
4. Приложение 4: Методика за оценка на офертите.
5. Приложение 5: Образци:
5.1. Образец № 1: Техническо предложение.
5.2. Образец № 2: Ценово предложение.
5.3. Образец № 3: Посочване на видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители________________
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5.4. Образец № 4: Декларация за приемане на условията на проекта 
на договор.
5.5. Образец № 5: Декларация, че са спазени изискванията за 
закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 
условията на труд.
5.6. Образец № 6: Проект на договор.
5.7. Образец № 7: Списък на сходното с предмета на поръчката 
строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано 
от датата на подаване на офертата.
5.8. Образец № 8: Списък на квалифицираните ръководни и 
технически лица /собствени или наети/, включително тези 
отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще 
използва за изпълнение на поръчката.
5.9. Образец № 9: Декларация за техническото оборудване, с което 
разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка.
За строителни технологии, материали, продукти, техническо 
оборудване и съоръжения, оборудване, устройства и други 
компоненти с посочен процес, тип, модел, търговска марка, 
произход или производство в настоящата публична покана и 
приложенията към нея да се чете „или еквивалентно” .
Постъпилите оферти се отварят на 15.09.2014г. от 11:00 часа в 
Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община 
Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12.______________

РАЗДЕЛ IV_______________________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 12/09/2014 дд/мм/ггтг__________________________________________________________
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