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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: [ 6  ] 

  

 Възложител: [Община Етрополе] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00099   ] 

Адрес: [гр. Етрополе, пл. Девети септември № 1] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Марияна Петрова] 

Телефон: [0720 68225] 

E-mail: [obstina@etropolebg.com] 

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: [Основни ремонти на обекти: 

1.  Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе 

2.  Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански“ до 

бул. „Руски“/, гр. Етрополе 

3. Рехабилитация на ул. „27-ми ноември“ / от бул.“Партизански“ до бул. 

„Руски“/, гр. Етрополе 

4. Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, с. Брусен, общ. Етрополе 
] 

  

Кратко описание: [Основни ремонти на обекти: 

1.  Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе 

2.  Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански“ до 

бул. „Руски“/, гр. Етрополе 

3. Рехабилитация на ул. „27-ми ноември“ / от бул.“Партизански“ до бул. 

„Руски“/, гр. Етрополе 

4. Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, с. Брусен, общ. Етрополе 

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща избор на изпълнител  на 
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строително–монтажни работи на обекти: рехабилитация /основни ремонти/ на 

изброените общински улици. 
] 

  

Място на извършване: [Община Етрополе] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 220000.00  ] 

  

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): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [Общи изисквания 

Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в обявата за 

събиране на оферти и документацията за участие.  

1. Всеки кандидат или участник трябва да удостовери липсата на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по 

образец, съгласно документацията. 

2. Всеки кандидат или участник трябва да е регистриран по Закона за търговския 

регистър или по Закона за регистър БУЛСТАТ и да докаже регистрацията си. 

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

обявените от възложителя условия.  

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: Възложителят изисква от участник - обединение, което не е 

юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

      2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 

лице, се прилага разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Лице, което участва в обединение 

– участник в поръчката, не може да представя самостоятелна оферта.  

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 
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лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на 

обединението. 

 Участник в настоящата обществена поръчка може да използва подизпълнител. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато се предвижда участие на 

подизпълнител, следва да се спазят изискванията на чл. 66 от ЗОП. 

В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, 

които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.   

   Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава 

заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с 

изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални 

способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 

доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

           Всички оферти се представят на български език. 

           Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за 

което са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.  

           Всеки участник има право да представи само една оферта.  

По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции.  

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. 

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

са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат 

напълно съобразени с тези образци. 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 най-късно на следващия работен ден в 

профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

     Документацията за участие е  публикувана на интернет страницата на Община 

Етрополе, в “Профила на купувача“, на адрес: 

http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/publichna-pokana. 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо 

Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 

независимо от резултата или самото провеждане на обществената поръчка. 

 

Основания за отстраняване 

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка кандидат или участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-

252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, 321а и чл.352-353е от Наказателния 

http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/publichna-pokana
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кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета 

страна; 

3. има  задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2 , т.1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс и 

лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията, или задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила;  

На основание чл. 54, ал. 3, основанието по т.3 за отстраняване не се прилага, 

когато: 

a) се налага да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси 

 б) размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е 

не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

a) е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 6 с 

декларация по образец на Възложителя. Декларацията за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.      

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

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

самостоятелно да го представлява. 

Изискванията на чл. 54, ал. 1 т. 1, т.2 и т.7 от Закона за обществените поръчки се 

отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни 

органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането 

на решения от тези органи. 
Лицата по чл. 54, ал. 2  от ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника; 

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 235, ал. 1 и 242, ал. 2 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
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6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични правомощия съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

8. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

 Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се 

прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.  

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата 

по  чл. 54, ал. 1 от ЗОП чрез представяне на съответните декларации. 

Документите от компетентните органи, удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗОП се представят при подписване на 

договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. 

2. Възложителят отстранява от участие участник, който:  

2.1. не отговаря на поставените критерии или друго условие, посочено в 

документацията;  

2.2. е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 ЗОП; 

2.3. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП). 

Не могат да участват в процедура участници: 

a) при които лицата по чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП са свързани 

лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация;  

 б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представя актуални документи, удостоверяващи липсата на 

декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. 
] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участникът трябва да е 

вписан в Централния професионален регистър на строителя на Камарата на строителите 

в България за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата 

обществена поръчка или в случай, че участникът е чуждестранно лице в аналогичен 

регистър, съгласно законодателството на държавата – членка, в която са установени – 

еквивалентен документ.  

 В случай, че участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на 

обединението, който ще изпълнява строително-монтажни работи. 

При подаване на офертта за съответствие с изискването участникът (декларира)  

предоставя информация за наличието на удостоверение за вписване в Централния 

регистър на Камарата на строителите за съответната категория строеж, отговаряща на 

предмета на настоящата обществена поръчка – Образец № 11. ] 

  

Икономическо и финансово състояние: [Участникът да има валидна застраховка 

„професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност отговаряща 
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на предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно „Наредба за задължително 

застраховане в проектирането и строителството /Д.В. бр.17/2004г./”. 

При подаване на офертата, за съотвествие с изискването участникът (декларира)  

посочва информация за наличие на валидна застраховка професионална отговорност, 

съгласно „Наредба за задължително застраховане в проектирането и строителството 

/Д.В. бр.17/2004г./”- Образец № 16.] 

  

Технически и професионални способности: [Участникът следва да е изпълнил през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейност с предмет 

идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, в това число минимум 1 /една/ 

дейност по строителство-асфалтиране.  

Идентичен или сходен предмет и обем на поръчката е дейност, свързана със  

извършване на асфалтиране.  

Минимално изискване за допустимост: Участникът следва да е изпълнил през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1 /една/ 

дейност, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка. 

При подаване на офертата, за съответствие  с изискването участникът (декларира) 

посочва информация за строителството, което е идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата и  удостоверения за добро изпълнение, стойността, датата на която 

е приключило изпълнение, място вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие 

с нормативните изисквания. 

В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или 

юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло.] 

  

 
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  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [Срок за изпълнение на СМР]                                   Тежест: [30 %]         

Име:[Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с 

осъществяваните строителномонтажни работи]         Тежест: [30 %] 

Име: [Цена на СМР]                                                         Тежест: [40 %]  
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Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [31.05.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [31.08.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [……] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [01.06.2017 г. от 10:00 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [в сградата на Общинска администрация – Етрополе, зала № 

312 на третия етаж] 

  

 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): [Отварянето на офертите е публично и 

ще се състои на 01.06.2017 г., в 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация – 

Етрополе,зала № 312 на третия етаж, като право да присъстват имат участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители. 

При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде 

публикувано съобщение в „Профила на купувача“ на Община Етрополе, 

http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/publichna-pokana.  

Настоящата обява и документация към нея са публикувани на официалния сайт на 

Община Етрополе, http://etropolebg.com, в профила на купувача: 

http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/publichna] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [16.05.2017 г.] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Димитър Радославов Димитров] 

Длъжност: [Кмет на Община Етрополе] 

 

http://etropolebg.com/
http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/publichna

