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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.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМ АЦИЯ___________________________________________________

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00092

Поделение:________

Изходящ номер: 13 от дата 08/03/2013 

Коментар на възложителя:

Избор на изпълнител на обществена поръчка за "УСЛУГА" по реда на 

Глава осма „а" от ЗОП - чрез публична покана, с предмет: 

„Изготвяне на оценки за съответствие със съществените изисквания 

към строежите на инвестиционните проекти, изработени в 

изпълнение на дейностите по проект „Интегриран воден проект на 

агломерация гр. Смолян" по Оперативна програма „Околна среда" 

2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR- 

51011119-С009/19.07.2011 г.".

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Община Смолян

Адрес

бул. България № 12

Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Република

България

Място/места за контакт Телефон

Дирекция "Правно-нормативно 0301 67660

обслужване" в община Смолян

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Любомир Равелов - директор на дирекция "Правно-нормативно

обслужване" в община Смолян

E-mail Факс

obshtina smolyan@abv.bg 0301 62426

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.smolyan.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 

поканата):

http://www.smolyan.bg/bg/menu/f1/32

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

П  Строителство_____________ □Доставки_________________ ^У слуги__________________

Кратко описание

Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА" с 

наименование:

„Изготвяне на оценки за съответствие със съществените изисквания 

към строежите на инвестиционните проекти, изработени в

АО П
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изпълнение на дейностите по проект „Интегриран воден проект на 

агломерация гр. Смолян" по Оперативна програма „Околна среда" 

2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR- 

51011119-С009/19.07.2011 г.".

Изпълнението на услугата обхваща следните основни дейности:

• Изготвяне на комплексен доклад /доклад за оценка на 

съответствието/ на работен/ни проект/и за ВиК мрежа - град 

Смолян.

• Изготвяне на комплексен доклад /доклад за оценка на 

съответствието/ на идеен проект за третично 

пречистване /отстраняване на фосфор/ на ГПСОВ - Смолян.

Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към 

изпълнението са подробно и детайлно описани в Техническо 

задание, представляващо Приложение № 1, и проект на договор за 

изпълнение, представляващ Приложение № 4, неразделна част от 

публичната покана.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. предмет

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

71000000

Доп. предмети 71312000

71248000

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Изпълнението на услугата обхваща следните основни дейности:

• Изготвяне на комплексен доклад /доклад за оценка на 

съответствието/ на работен/ни проект/и за ВиК мрежа - град 

Смолян.

• Изготвяне на комплексен доклад /доклад за оценка на 

съответствието/ на идеен проект за третично 

пречистване /отстраняване на фосфор/ на ГПСОВ - Смолян. 

Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към 

изпълнението са подробно и детайлно описани в Техническо 

задание, представляващо Приложение № 1, и проект на договор за 

изпълнение, представляващ Приложение № 4, неразделна част от 

публичната покана.

Прогнозна стойност

(в цифри): 46000 Валута: BGN________________________________ ______________________

Място на извършване

град Смолян код NUTS: 

___________________________________________________________________ BG424_________

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. В изпълнение на дейностите по проект „Интегриран воден проект 

на агломерация гр. Смолян" по Оперативна програма „Околна 

среда" (2007-2013)" се предвижда изработване на следните 

инвестиционни проекти, за които се извършва оценка за 

съответствието, предмет на настоящата поръчка:

1.1. Инвестиционен/ни проект/и във фаза работен проект на ВиК 

мрежа - град Смолян.

1.2. Инвестиционен проект във фаза идеен проект за третично 

пречистване /отстраняване на фосфор/ на ГПСОВ - Смолян.

2. Извършването на оценка за съответствие на инвестиционните
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проекти е предпоставка за тяхното съгласуване и одобряване и 

издаване на разрешение за строеж.

3. Всички части на инвестиционните проекти, които са основание 

за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за 

съответствието им със съществените изисквания към строежите.

4. Оценките за съответствие със съществените изисквания към 

строежите обхващат проверка на инвестиционните проекти за 

съответствие с:

•Предвижданията на подробния устройствен план.

•Правилата и нормативите за устройство на територията. 

•Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

•Взаимната съгласуваност между частите на проекта.

•Пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления.

•Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически 

надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има 

такива.

•Други специфични изисквания към определени видове строежи 

съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.

•Изискванията на влезли в сила административни актове, които в 

зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие 

за разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за 

културното наследство или друг специален закон, както и 

отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта. 

•Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани 

по време на строително-монтажните работи и дейностите по 

разрушаване с цел осигуряване на последващото им 

оползотворяване, включително рециклиране и постигане на 

съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

5. При изготвянето на оценката на съответствието на 

инвестиционните проекти изпълнителят следва да осъществи контрол 

и на строителните продукти по чл.169а, ал.1 от ЗУТ - в 

строежите следва да се влагат само строителни продукти, които 

осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите 

и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона 

за техническите изисквания към продуктите.

6. Оценката за съответствие се извършва съгласно разпоредбата на 

чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ като комплексен доклад, съставен от 

регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта. 

Комплексният доклад следва да съдържа всички становища на 

експертите по отделните части на оценката. Всички документи - 

графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и 

подпечатват от съответния квалифициран специалист и от 

управителя на фирмата консултант, извършила оценката за 

съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва 

от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани 

специалисти, извършили оценката.

7. Изпълнителят ще следва да изпълни дейностите, предмет на 

договора, в съответствие с изискванията на действащото в 

Република България законодателство, в това число Закона за 

устройство на територията, Закона за техническите изисквания към 

продуктите, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, Наредба за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието
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на строителните продукти, останалите законови и подзаконови 

нормативни актове, регулиращи строителството и устройството на 

територията.

Критерий за възлагане

Д  най-ниска цена__________________________ ^икономически най-изгодна оферта_______

Показатели за оценка на офертите

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната 

утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при 

следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна 

оценка (КО):

• (01) Цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната 

оценка 4 0 %, максимум 4 0 точки.

• (02) Срок за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната 

оценка 60%, максимум 60 точки.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

1. Цена за изпълнение на поръчката (01) - максимална оценка 40 

точки.

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовата оферта 

на участника по образец съгласно Приложение № 2.

Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение 

на поръчката (01) е 40% /четиридесет процента/ от общата 

комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по 

посочения показател е 40 /четиридесет/ точки.

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (01) се 

определя по формулата:

01 = (01 мин. : 01 у ) х 40 , 

където:

-01 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 

-01 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на 

поръчката от участниците

-01 у е предложената цена за изпълнение на поръчката от 

съответния участник

Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на 

поръчката (01) се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая.

2. Срок за изпълнение на поръчката (02) - максимална оценка 60 

точки.

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Техническата 

оферта на участника по образец съгласно Приложение № 1.

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение 

на поръчката (02) е 60% /шестдесет процента/ от общата 

комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по 

посочения показател е 60 /шестдесет/ точки.

Оценката по показателя Срок за изпълнение на поръчката (02) се 

определя по формулата:

02 = (02 мин. : 02 у ) х 60 , 

където:
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-02 е оценката на срока за изпълнение на поръчката 

-02 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на 

поръчката от участниците

-02 у е предложеният срок за изпълнение на поръчката от 

съответния участник

Стойността на получената оценка на срока за изпълнение на 

поръчката (02) се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая.

3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се 

формира при следната формула:

КО = 01 + 02,

където:

-КО е общата комплексна оценка

-01 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 

-02 е оценката на срока за изпълнение на поръчката

Максималната Обща комплексна оценка ( К0 ) е 100 точки.

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се 

класира на първо място участникът, който е предложил по-ниска 

цена.

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. Класирането на допуснатите оферти се извършва в 

низходящ ред въз основа посочената методика и показатели.

Срок за получаване на офертите

Дата: 15/03/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

Европейско финансиране Да К  Не □

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.smolyan.bg - обществени поръчки - 

профил на купувача:

1. Приложение 1: Техническо задание.

2. Приложение 2: Описание и специфични условия на поръчката.

3. Приложение 3: Изисквания към участниците и указания за 

подготовка на офертата.

4. Приложение 4: Образци:

4.1. Образец 1 - Техническа оферта.

4.2. Образец 2 - Ценова оферта.

4.3. Образец 3 - Декларация, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд.

4.4. Образец 4 - Списък на подизпълнителите, ако участникът 

предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват, 

и делът на тяхното участие.

4.5. Образец 5 - Декларация от всеки от подизпълнителите 

относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката.
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4.6. Образец 6 - Декларация за приемане на условията на проекта 

на договор.

4.7. Образец 7 - Проект на договор за изпълнение на 

обществената поръчка.

4.8. Образец 8 - Списък на основните договори за услуги, сходни 

с предмета на поръчката.

4.9. Образец 9 - Декларация за липса на обстоятелства по 

чл.166, ал.4 от ЗУТ.

Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява по 

проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян", 

финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 

правителството на Република България чрез Оперативна програма 

„Околна среда 2007 - 2013", референтен №:

BG161P0005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за 

подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по договор за 

безвъзмедна финансова помощ № DIR-51011119-C009 /19.07.2011 г..

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 15/03/2013 дд/мм/гггг______________________________
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