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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00195

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-50 от дата 15/02/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Айтос

Адрес
ул. Цар Освободител № 3

Град Пощенски код Страна
Айтос 8500 РБългария

Място/места за контакт Телефон
Община Айтос, ул. Цар 

Освободител № 3

0558 25786

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Кина Димова - гл.експерт в отдел Стопански

E-mail Факс
aetos@infotel.bg 0558 22133

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.aytos.bg

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

 http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html, рубрика „Профил 

на купувача - Обществени поръчки”

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е „Избор на изпълнител за упражняване на 

инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради на територията на община Айтос 

за пет обекта“. Избраният изпълнител трябва да изпълнява 

инвеститорски контрол по време на процеса за проектиране, 

строителство и авторски надзор при строителството за всяка от 

петте многофамилни жилищни сгради, които ще бъдат обновявани по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради и за всеки от които са: Обект 1: „Многофамилна 
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жилищна сграда - ул. „Гарова” № 5, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4” 

с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Гарова” № 5”; Обект 2: 

„Многофамилна жилищна сграда –- ул. „Васил Априлов” бл. 3, вх. 1 

и вх. 2” с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Априлов” 

бл. 3”; Обект 3: „Многофамилна жилищна сграда – ул. „Васил 

Априлов” бл. 1, вх. 1 и вх. 2” с административен адрес: гр. 

Айтос, ул. „Васил Априлов” бл. 1”; Обект 4: „Многофамилна 

жилищна сграда – ул. „Хаджи Димитър” № 18, вх. 1, вх. 2, вх. 3, 

вх. 4, вх. 5 и вх. 6 с административен адрес: гр. Айтос, ул. „ 

Хаджи Димитър” № 18”;

Обект 5: „Многофамилна жилищна сграда  – ул. „Цар Асен” бл. 6, 

вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г с административен адрес: гр. Айтос, 

ул. „Цар Асен” бл. 6.” 

Инвеститорският контрол е отговорен пред възложителя за 

приемането на техническия проект, както и за вида, качеството и 

количеството на изпълняваните СМР при реализирането на мерките 

за енергийна ефективност за петте жилищни сгради.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71300000

Доп. предмети 71312000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Обект 1: „Многофамилна жилищна сграда - ул. „Гарова” № 5, вх. 1, 

вх. 2, вх. 3 и вх. 4” с административен адрес: гр. Айтос, ул. 

„Гарова” № 5”, РЗП: 7 105.13 прогнозна стойност – 8 880.00лв. ;

Обект 2: „Многофамилна жилищна сграда –- ул. „Васил Априлов” бл. 

3, вх. 1 и вх. 2” с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Васил 

Априлов” бл. 3” РЗП: 3219.57 прогнозна стойност – 4 024.00лв. ;

Обект 3: „Многофамилна жилищна сграда – ул. „Васил Априлов” бл. 

1, вх. 1 и вх. 2” с административен адрес: гр. Айтос, ул. „Васил 

Априлов” бл. 1“  РЗП: 3219.57 прогнозна стойност – 4 024.00лв. ;

Обект 4: „Многофамилна жилищна сграда – ул. „Хаджи Димитър” № 

18, вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4, вх. 5 и вх. 6 с административен 

адрес: гр. Айтос, ул. „ Хаджи Димитър” № 18” РЗП: 7 718.31 

прогнозна стойност – 9 647.00лв. ;

Обект 5: „Многофамилна жилищна сграда  – ул. „Цар Асен” бл. 6, 

вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г с административен адрес: гр. Айтос, 

ул. „Цар Асен” бл. 6.” РЗП: 7159.72 прогнозна стойност – 8 

949.00лв. ;

 Важно! Участниците следва за изпълнение на видовете дейности, 

да оферират цена на квадратен метър, която не следва да 

надвишава референтните стойности по „Таблица с актуализирани 

референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (към дата 25.01.2016г.)“, а именно:

Разходи за инвеститорски контрол – 1,25 лв. /кв. м. без вкл. ДДС

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности 

по техническата спецификация, като при формиране на общата цена 

и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля 

максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на 

оферта, надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс 

и/или по някое от бюджетните пера по обекти, офертата на 

участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.
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Прогнозна стойност

(в цифри): 35524.00   Валута: BGN

Място на извършване

град Айтос код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за 

техническите възможности и квалификация на участниците:

Изискване 1 :* Участникът трябва да е изпълнил успешно за 

последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване 

на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, не по-

малко от 2 (две) услуги, еднакви или сходни с предмета на 

поръчката.

Документ, с който участникът трябва да докаже изпълнението на 

изискването:

* Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, изпълнени за период от 3 години до крайния 

срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4.

* Към Списъка се предоставят доказателства под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 

или се посочва публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугата.

Под услуги „сходни или еднакви с предмета на настоящата 

„поръчка” следва да се разбира услуги, свързани с извършване на 

инвеститорски контрол или строителен надзор или проектиране 

(авторски надзор) на строителни обекти.

Изискване 2: •За изпълнение на услугата участникът следва да 

разполага най-малко със следните лица (експерти), отговарящи за 

извършване на услугата:

-Строителен техник с опит от най-малко две години в : техническо 

ръководство на строителни обекти или инвеститорски контрол на 

строителни обекти в обхвата на изграждане/реконструкция/основен 

ремонт на сгради;

-Инженер по специалността „Строителни конструкции” или 

еквивалентна с опит от най-малко две години в : проектиране или 

строителен надзор или техническо ръководство на строителни

обекти в обхвата на изграждане/реконструкция/основен ремонт на 

сгради;

-Инженер по специалността „Ел мрежи/електроинсталации” или 

еквивалентна с опит от най-малко две години в : проектиране или  

строителен надзор или техническо ръководство на строителни 

обекти в обхвата на изграждане/реконструкция/основен ремонт на 

сгради;

Документ, с който участникът трябва да докаже изпълнението на 

изискването:

•Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански 

договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, 

ведно с декларации за ангажираност на експертите

Забележка: В случай, че участникът участва като обединение, 

което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за 

техническите възможности и квалификация на участниците се 

доказват от един или повече от участниците в обединението.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за 
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технически възможности и/или квалификация чрез привличане на 

подизпълнители.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, 

изискването за технически възможности и/или квалификация се 

отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното 

участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а 

документи се представят за всички подизпълнители.

Когато участникът е установен/регистриран извън Република 

България се представя извадка от съответното законодателство и 

задължително негов превод на български език.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Тп – Техническото предложение. Тежест 60%

Пц – Предложена цена. Тежест 40%

Комплексна оценка (КО) = 0,60 х Тп + 0,40 х Пц

Срок за получаване на офертите

Дата: 25/02/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Списък на документите, 

съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал). 2.  

Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал); 3. 

Декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно 

Образец №2; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява участника в процедурата (когато 

участникът не се представлява от лицата, които имат право на 

това, съгласно документите му за регистрация) ако е приложимо; 

5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, 

включени в обединението, когато участник в процедурата е 

обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който 

задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална 

заверка на подписите – ако е приложимо; 6. Декларация по чл. 47, 

ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липса на обстоятелства по чл. 

47, ал.1, т. 1, б. „а“- „д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и 

т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 (оригинал).7. 

Доказателства за техническите възможности и квалификацията на 

участника за съответната обособена позиция, които задължително 

включват: 7.1. Списък – Декларация на услугите, еднакви или 

сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 

3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост 

от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си  - Образец №4 *** Предоставят се доказателства под 

формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за услугата. 8. Списък - 

Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, 

които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, ведно с 

декларации за ангажираност на експертите - Образец №5 . 

Декларацията се подписва от лицата, които представляват 

участника. Декларациите за ангажираност се подписват от 

съответните експерти.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 
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за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената 

им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела 

на тяхното участие  - Образец №6.;10. Декларация за съгласие за 

участие като подизпълнител - Образец №7. Ако е приложимо;11. 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на 

условията в проекта на договора – Образец №8.; 12. Декларация по 

чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

- Образец №9; 13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 

55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец 

№13;15.Декларация за липса на свързаност със строителя - Образец 

№14. 16. Техническо предложение - Образец №10, 17. Ценово 

предложение, попълнено по образец - Образец №11 от документация. 

Документацията за участие е публикувана на Профила на купувача 

на Община Айтос. Отварянето на офертите ще се извърши от комисия 

на 26.02.2016 г. от 11,00 часа, в сградата на Общинска 

администрация – гр. Айтос, с адрес: гр. Айтос, ул. Цар 

Освободител № 3, в Заседателна зала - I етаж. Действията на 

комисията по чл. 101 г., ал. 3 ЗОП са публични. На тях могат да 

присъстват участниците или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масовоосведомяване и 

други лица, при спазване установения режим за достъп до 

сградата.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 25/02/2016 дд/мм/гггг
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