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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00159 Поделение: ОБЩИНА

Изходящ номер: 405 от дата: 09/02/2018 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ

на ЕС:

не

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен

подател:

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:

Заведено в преписка: 00159-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Национален регистрационен номер:

000852188

Пощенски адрес: УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ №20

Град: ДОБРИЧ код NUTS: BG332 Пощенски код: 9300 Държава: България

Лице за контакт: ЕМИЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА - СТ.ЕКСПЕРТ В
ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС

Телефон: +359 058600889

Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg Факс: +359 058600180

Интернет адрес /и

Основен адрес: (URL) www.dobrichka.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06022018-222?
preview=true

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

      
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в

сферата на обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.dobrichka.bg/
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06022018-222?preview=true
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Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)

(URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06022018-222?preview=true

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е

неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на
улици в населените места на територията на община Добричка

Референтен

номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 71322000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги

II.1.4) Кратко описание: 

Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация
на улици в тридесет и седем населени места от община Добричка“
Изработват се четиридесет и осем инвестиционни проекта за рехабилитация на
четиридесет и осем улици в тридесет и седем населени места на територията на
община Добричка.
Обособена позиция № 2 – „Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на
ограничители на скоростта по уличната мрежа в три населени места на община
Добричка”.
Изработват се три инвестиционни проекта за изграждане / монтиране върху
платното за движение на седем изкуствени неравности за ограничаване на
скоростта на движение в селата Карапелит, Орлова могила и Хитово.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2

Стойност, без да се включва ДДС: 22333.33      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06022018-222?preview=true
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II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Изработка на инвестиционни проекти за
рехабилитация на улици в тридесет и седем населени места от община
Добричка

Обособена

позиция

номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 71322000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение: 

Добрич

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или

услуги или указване на потребности и изисквания) 

Изработката на инвестиционните проекти се възлага във връзка с предвидени
ремонти на инфраструктурните обекти. Целта е да се подобри състоянието на
обектите, което ще доведе до подобряване начина на живот на населението на
посочените населени места.
За всяка от улиците се разработва инвестиционен проект. Проектите се
изработват с обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата
нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите
подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране на
транспортна инфраструктура.
Обемът и съдържанието - текстова и графична част, включително и детайли,
трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на включените в тях строителни и
монтажни работи. Проектното решение трябва да осигури изпълнението на
работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди
(когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.
Дейността обхваща заснемане, обследване и проектиране на рехабилитация на
участъци от улиците в селата
• с.Батово - улица „Тринадесета”
• с.Бенковски - улица „Десета”, улица „Единадесета”, улица „Двадесет и пета”,
улица „Двадесет и девета” –
• с.Богдан - улица „Четвърта”
• с.Божурово - улица „Шеста”
• с.Бранище - Местен път „Четиридесет и две” (42)
• с.Гешаново - улица „Трета”
• с.Добрево - улица „Пета”
• с.Долина - улица „Тринадесета”, улица „Деветнадесета”
• с.Драганово - улица „Девета”
• с.Енево - улица „Първа”, улица „Четвърта”, улица „Пета”
• с.Златия - улица „Пета”, улица „Единадесета”
• с.Козлодуйци - улица „Тринадесета”
• с.Ловчанци - улица „Двадесет и четвърта”-
• с.Ломница - улица „Втора”
• с.М.Смолница - улица „Трета”
• с.Методиево - улица „Четвърта”
• с.Миладиновци - улица „Единадесета”
• с.Овчарово - улица „Двадесета”
• с.Одърци - улица „Трета”
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• с.Опанец - улица „Четвърта”
• с.Паскалево - улица „Седемнадесета”
• с.Плачи дол - улица „Шеста”
• с.Подслон - улица „Седемнадесета”
• с.Полковник Свещарово - улица „Единадесета”
• с.Прилеп - улица „Втора”
• с.Пчелник - улица „Девета”
• с.Самуилово - улица „Пета”, улица „Единадесета”
• с.Свобода - улица „Девета”
• с.Сливенци - улица „Трета”
• с.Смолница - улица „Четвърта”
• с.Стефан Караджа - улица „Детелина”, улица „Божур”, улица „Кокиче”
• с.Стефаново - улица „Шеста”, улица „Осма”
• с.Стожер - улица „Оборище”
• с.Ф.Денково - улица „Пета”
• с.Хитово - улица „Втора”
• с.Царевец - улица „Шеста”
• с.Черна - улица „Седемнадесета”
Забележка: Началните и крайните точки на участъците за проектиране се
уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 20833.33      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в дни: 42

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на

открити процедури)

Очакван брой кандидати: 

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на
ограничители на скоростта по уличната мрежа в три населени места на
община Добричка

Обособена

позиция

номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 71322000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: 1 BG332
Основно място на изпълнение: 

Добрич

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или

услуги или указване на потребности и изисквания) 

Изграждането на изкуствените неравности и повдигнатите пешеходни пътеки на
територията на общината е в изпълнение на целите на Националната стратегия за
подобряване на безопасност на движението и намаляване на жертвите при пътно
транспортни инциденти.
Дейността обхваща изработка на три инвестиционни проекта за изграждане на
ограничители на скоростта и повдигнати пешеходни пътеки по уличната мрежа,
част от републиканската пътна мрежа в селата Карапелит, Орлова могила и
Хитово, община Добричка, както следва:
с.Карапелит - Два броя ограничители на скоростта с повдигната пешеходна
пътека, съгласно чл.6, т.3 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г. за условията за
изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности
и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията
към тях (Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.)
с.Орлова могила - Два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности, съгласно
чл.6, т.1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.
с.Хитово - Един брой ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека,
съгласно чл.6, т.3 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г. Два броя ограничители
на скоростта с кръгъл профил, съгласно чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба №
РД-02-20-10 от 2012г.
Забележка: Участъците за проектиране на гореописаните ограничители на
скоростта и повдигнати пешеходни пътеки се уточняват на място от
представители на възложителя и изпълнителя.
Проектите се изработват с обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата
и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата
нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите
подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране на
транспортна инфраструктура.
Обемът и съдържанието - текстова и графична част, включително и детайли,
трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на включените в тях строителни и
монтажни работи. Проектното решение трябва да осигури изпълнението на
работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди
(когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу

 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  
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Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 1500      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата

продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки

Продължителност в дни: 42

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на

открити процедури)

Очакван брой кандидати: 

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация: 

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с  вписването в

професионални или търговски регистри 

Списък и кратко описание на условията: 

Изпълнителят на поръчката следва да е проектант по смисъла на чл.162 от Закона
за устройство на територията – физическо или юридическо лице, включващо в
състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска
правоспособност. Изпълнител може да бъде и обединение на проектанти (физически
или юридически лица).
Съгласно глава Двадесет и втора „Техническа правоспособност“ от ЗУТ:
1. физически лица могат да извършват проучвателни, проектантски, контролни,
строителни и надзорни дейности, ако притежават техническа правоспособност
съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.
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2. юридически лица могат да извършват дейности по т.1, ако в състава им са
включени физически лица със съответната техническа правоспособност.
3. технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше
училище с квалификация "архитект", "строителен инженер", "инженер", "урбанист"
или "ландшафтен архитект".
4. чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други
държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за
признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейностите по т.1
в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
5. инвестиционни проекти се изработват от проектанти - физически лица, които
притежават съответната техническа и проектантска правоспособност. Условията и
редът за признаване на проектантска правоспособност се определят със Закона за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Участник – чуждестранно лице, на което не е призната проектантската
правоспособност по реда на т.4. може да представи документ, че е вписан в
аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата, в
която са установени.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител, в определения от възложителя
срок, следва да представи документ, с който да докаже, че има право да
изпълнява възлаганата дейност (инвестиционно проектиране) и, че е извършил
съответната регистрация по реда на Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл.230, ал.1 от ЗУТ.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическо състояние на
участниците.
Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да представи за
физическите лица, които ще изработят проекта, застраховка „Професионална
отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а, или чл. 173
от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за проектант на строежи четвърта
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ е 50 000 лв. – чл.5, ал. 1, т.4 от
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
При положение, че избраният изпълнител е проектантско бюро, регистрирано по
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и
всички проектанти са от екипа на проектантското бюро е допустимо да се
представи застраховка „Професионална отговорност” на проектантското бюро.
Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална
отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на реализирания строеж. В
случай че възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и
поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят
изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че
е отстранил нарушението. 

Изисквано минимално/ни ниво/а:2 

III.1.3) Технически и професионални възможности 

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 

Възложителят определя следните критерии за подбор, които се отнасят до
техническите и професионалните способности:
Към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на
предмета на поръчката, изпълнителят трябва да разполага с екип от проектанти с
пълна проектантска правоспособност, както следва:
1. Проектант по част “Пътна”;
2. Проектант по част „Геодезия“;
3. Проектант по част „ПБЗ“
Проектантите (физически лица) през последните 3 /три/ години, считано от датата
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на подаване на офертата, следва да са изпълнили: минимум 1 /една/ услуга за
изготвяне на инвестиционен проект, фаза ТП за изграждане и/или реконструкция и/
или рехабилитация и/или основен ремонт пътна инфраструктура. Обемът на
изпълнените дейности не е от значение.
При положение, че избраният изпълнител е проектантско бюро, регистрирано по
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и
всички проектанти са от екипа на проектантското бюро се попълва изискването
може да се докаже от проектантското бюро.
Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили с издадено
разрешение за строеж в горепосочения три годишен период, считано от датата,
определена като крайна за получаване на офертите.
Информацията за професионалния опит следва да съдържа:
„Предмет на проектирането“ /описание на основните дейности/;
„Номер и дата на издаване на разрешението за строеж“
„Възложител“ (получател) - /Адрес, телефон, факс, електронна поща/. 

Изисквано минимално/ни ниво/а:2 

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална

интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 

Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие,
публикувана на официалния сайт на община Добричка, в профила на купувача.
Участниците трябва да отговарят на условията на чл. 10, ал.1 от ЗОП и
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54,
ал.1 и чл. 107, т.4 от ЗОП и чл. 3, т.8 от Закон за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако
не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Максимално допустимият срок за изработката на инвестиционните проекти е 42 /
четиридесет и два/ календарни дни.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на

поръчката: НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV .1.1)Вид процедура:

Публично състезание

Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура: 

IV .1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  

  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
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  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV .1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на

диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните

оферти: НЕ

IV .1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда

преговори: НЕ

IV .1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV .1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не

IV.2) Административна информация 

IV .2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

Номер на обявлението в РОП:

IV .2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 06/03/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV .2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV .2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV .2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 

или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV .2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 07/03/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)

Място: 

Зала 108 в сградата на Община Добричка, гр. Добрич, ул. Независимост №20
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 

ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ Е ПУБЛИЧНО. УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ ПРИ ОТВАРЯНЕ
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НА ОФЕРТИТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие,
дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник
трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.
Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички
изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на
приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.
Всеки участник може да подаде само една оферта за една или няколко обособени
позиции. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат
да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Когато
участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение,
възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за
обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото
обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата,
в която обединението е установено.
В съответствие с чл.48, ал. 3 от ППЗОП възложителят не приема за участие в
процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след
изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в
опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия
регистър.
Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора без
включен ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума преведена по
сметка на Община Добричка; оригинал на банкова гаранция на същата стойност;
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за
възлагане на обществената поръчка.
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във
връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с изключение на
решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път,
се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер
на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично
генерирано съобщение. Решенията на възложителя по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП,
се връчват лично срещу подпис или се изпращат на адрес, посочен от участника,
на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис или чрез
пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; или по
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факс.
Във връзка с разпоредбата на чл. 116, ал.1, т.4, б.“а“ от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
може да замени избрания изпълнител с класирания на второ място, при наличие на
следните обстоятелства:
- при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение.
- при прекратяване на юридическо лице без правоприемство, по смисъла на
законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
- при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
- когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 7
(седем) дни, считано от Датата на влизане в сила на договора;
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 

Десетдневен срок от обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския

съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи

http://www.cpc.bg/
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3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор

9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за

участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако

обявлението е покана за участие в състезателна процедура

14
ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля,

представете тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не

се използва


