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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00159 Поделение:

Изходящ номер: 2383 от дата: 23/08/2018 (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: 00159-2018-0014 (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: Даниела Тодорова Телефон: +359 58601311

Електронна поща: obsthina@dobrichka.bg Факс: +359 58600180

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.dobrichka.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-23082018-244?
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 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-23082018-244?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

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-23082018-244?preview=true
http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-23082018-244?preview=true
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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 

Публичноправна организация

 

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Техническа“ във
връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект „Изграждане на
площадки за игра“ в три обособени позиции.

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 71200000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Услуги

II.1.4) Кратко описание:  
Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ във връзка с
изпълнение на строително – монтажни работи за обекти: Обособена позиция 1
„Изграждане на площадка за игра в с. Фелдфебел Денково“, Обособена позиция 2
„Изграждане на площадка за игра в с. Бенковски“ и Обособена позиция 3 „Изграждане на
площадка за игра в с. Плачи дол“.Проектът се изработва във фаза „Технически проект”,
съгласно Раздел II на Глава Петнадесета - Част „Паркоустройство и благоустройство”
от Наредба №4 от 2001 год. „За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”,
по следните проектни части:-Благоустрояване;- Геодезия;-Електрическа;-План
безопасност и здраве;-Сметна документация.Изискващите се проектни части да се
разработят поотделно за всяка обособена позиция.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 
Стойност, без да се включва ДДС: 12000      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)

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 Изработване на инвестиционен проект във фаза„Технически
проект“във връзка с изпълнение на СМР работи за обект: „Изграждане на
площадка за игра в с. Фелдфебел Денково"

Обособена
позиция
номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 71200000      Допълнителен CPV код: 1 2  
Основен CPV код: 1 71242000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG332 
Основно място на изпълнение:  
Площадката за игра, обект на проектиране се намира в УПИ ХХІ, кв.8–парк с обща
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площ 9 728 кв.м. съгласно Акт за ПОС № 08/20.05.2013 г. в урбанизираната територия
на с. Ф.Денково,община Добричка

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ във връзка с
изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Изграждане на площадка за
игра в с. Фелдфебел Денково“.Площадката за игра която е обект на проектиране се
намира в УПИ ХХІ, кв.8 – парк с обща площ 9 728 кв.м. съгласно Акт за ПОС № 6408
от 20.05.2013 г. в урбанизираната територия на с. Ф.Денково, община Добричка.
Предвижда се площадката да се оборудва съгласно Таблица 1 от Наредба № 1 от
12.01.2009 г. с най-малко четири съоръжения за игра за три вида занимания за
възрастова група 12-18 год и беседка. Съоръженията да са от типа фитнес уреди за
занимания на открито. Предвидените в проектите съоръжения да осигуряват възможност
най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни и за ползватели с увреждания.
Всички съоръжения следва да са с осигурени зони за безопасност, съобразени с
височината на свободно падане;Покритието на площадката за игра на открито да се
предвиди тревна настилка;Не се предвижда предпазна ограда, тъй като се предвижда
площадката да се изгради в част от парковото пространство.

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: 4000      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: 60 
 
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:  

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически
проект“ във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект:
„Изграждане на площадка за игра в с. Бенковски“

Обособена
позиция
номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
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Основен CPV код: 1 71200000      Допълнителен CPV код: 1 2  
Основен CPV код: 1 71242000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG332 
Основно място на изпълнение:  
Площадката за игра която е обект на проектиране се намира в УПИ І, кв.63 съгласно
Акт за ПОС № 531 от 15.01.1998 г. в урбанизираната територия на с.Бенковски.

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Площадката за игра която е обект на проектиране се намира в УПИ І, кв.63 съгласно
Акт за ПОС № 531 от 15.01.1998 г. в урбанизираната територия на с.Бенковски.
Предвижда се площадката да бъде изградена в част от дворното място с незастроена
площ 329 кв.м Предвижда се площадката за игра на открито в с. Бенковски да се
оборудва съгласно Таблица 1 от Наредба № 1 от 12.01.2009 г. с най-малко четири
съоръжения за игра за три вида занимания за възрастова група 12-18 годи беседка.
Съоръженията да са от типа фитнес уреди за занимания на открито. Предвидените в
проекта съоръжения да осигуряват възможност най-малко 50 на сто от заниманията да
са достъпни и за ползватели с увреждания. Всички съоръжения следва да са с
осигурени зони за безопасност, съобразени с височината на свободно падане;
Покритието на площадката за игра на открито да се предвиди тревна настилка;Да се
предвиди предпазна дървена ограда с височина мин 1.00 м, като разстоянието от
долния ръб на дървените елементи до ударопоглъщащата настилка да не е по-голямо от
11 см. Всички детайли на оградата да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно
лакирани с лакове за външна употреба;

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: 4000      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: 60 
 
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:  
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II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически
проект“ във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект:
„Изграждане на площадка за игра в с. Плачи дол“

Обособена
позиция
номер: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 
Основен CPV код: 1 71200000      Допълнителен CPV код: 1 2  
Основен CPV код: 1 71242000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 
код NUTS: 1 BG332 
Основно място на изпълнение:  
Площадката за игра която е обект на проектиране се намира в УПИ І,кв.6– с обща
незастр.площ 7970 кв.м. съгласно Акт за ПОС№665/08.01.1999 г.в урбанизираната
територия на с. Плачи дол,общ.Добричка

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)  
Площадката за игра която е обект на проектиране се намира в УПИ І, кв.6 – с обща
незастроена площ 7970 кв.м. съгласно Акт за ПОС № 665 от 08.01.1999 г. в
урбанизираната територия на с. Плачи дол, община Добричка.Площадката за игра на
открито да се оборудва съгласно Таблица 1 от Наредба № 1 от 12.01.2009 г. с най-
малко четири съоръжения за игра за три вида занимания за възрастова група 3-12
год, три пейки и беседка. Най-малко едно от предвидените съоръжения да е от типа
Комбинирано детско съоръжение /КДС/. Предвидените в проекта съоръжения да
осигуряват възможност най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни и за
ползватели с увреждания. Всички съоръжения следва да са с осигурени зони за
безопасност, съобразени с височината на свободно падане;да е със синтетична
ударопоглъщащата настилка, тонирана в различни цветове, с минимална дебелина 4 см,
положена върху бетонова или асфалтобетонова основна настилка; Не се предвижда
предпазна ограда,тъй като площадката за игра се предвижда да се изгради в
парковото пространство.

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: 4000      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: 60 
 
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:  

 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:  
Изпълнител на поръчката може да е лице (физическо, юридическо или тяхно обединение),
което има право да изработва инвестиционни проекти. 
Изпълнителят на поръчката следва да е проектант по смисъла на чл.162 от Закона за
устройство на територията - юридическо лице, включващо в състава си физически лица,
притежаващи необходимата проектантска правоспособност или екип физически лица,
притежаващи необходимата проектантска правоспособност. 
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. 
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 e установенo. 
Възложителят ще подпише договор за изпълнение при положение, че физическите лица,
които ще изработят проекта имат призната пълна проектантска правоспособност по реда
на чл.230 от ЗУТ при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране. 
Избраният изпълнител, преди сключване на договора представя за физическите лица,
които ще изработят проекта, копие от документи, доказващи че лицата имат право да
изготвят инвестиционни проекти на територията на Република България и имат призната
пълна проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл.230 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 икономическо и финансово 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, като минималното застрахователно покритие е в съответствие с изискванията на
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 достатъчно да се представи
застраховка „Професионална отговорност” на проектантското бюро. 
В случай на участие на обединение или консорциум, който не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя за всички физически лица,
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които ще изработят проекта. 
Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“
съгласно чл. 172, ал.4 и ал. 5 от ЗУТ. 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 на физическите лица - екипа от проектанти, които ще
изработят проекта: 
Важи за трите обособени позиции!!! Към момента на подаване на офертата и през целия
период на осъществяване на предмета на поръчката, участникът трябва да разполага с
екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност и следната професионална
квалификация:-Архитект;-Строителен инженер;- Геодезия;-Урбанист" или "Ландшафтен
архитект";-Електроинженер – електрически инсталации;-План за безопасност и здраве. 
Физическите лица - проектанти, следва да са вписани в регистрите на проектанти с
пълна проектантска правоспособност на Камарата на архитектите, съответно на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране. Чуждестранните физически лица следва да
са вписани в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в
която са установени. Чуждестранните лица представят декларация за удостоверение за
вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени и документ,
издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени, за правото да
изготвят инвестиционни проекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. 
Проектантите през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на
офертата, следва да са изпълнили: минимум 1 (една) услуга със сходен или идентичен с
поръчката предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Техническа“ във
връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект „Изграждане на площадки
за игра“. 
Забележка: За „сходен предмет“ Възложителя ще приеме: Изготвяне на инвестиционни
проекти във фаза „Техническа“ за обекти, които включват извършване на ново
строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или спортни и
детски площадки и/или площадки за игра и/или вертикални планировки, попадащи в
обхвата на пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.5 от ЗУТ. 
Важно: Поставените в настоящия раздел изисквания са минималните изисквания на
Възложителя за изпълнение на дейностите. 
Участник, класиран за изпълнение на повече от една обособена позиция следва да
докаже наличието на ресурс за изпълнение на общия обем дейности т.е. за всяка
обособена позиция за която участва трябва да осигури включените минимум експерти. 
Избраният изпълнител, преди сключване на договора представя за физическите лица,
които ще изработят проекта, копие от документи, доказващи че лицата имат право да
изготвят инвестиционни проекти на територията на Република България и имат призната
пълна проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл.230, ал.1 от ЗУТ. 
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:  

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:
ДА

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание
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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  
  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: 17/09/2018 (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: 18/09/2018 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм) 
Място:  
Зала 108 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 на
офертите лично или чрез упълномощен представител.При отварянето на офертите, комисията
ще оповести предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите - цената
за изпълнение, предвид разпоредбата на чл.61, ал., от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2
от ЗОП.
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 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 оферта за една или повече 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
на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като
изпълнителят представи пред възложителя 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 няма да приема за
участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатана опаковка
или в опаковка с нарушена цялост, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.?
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един на сто) от стойността на
договора без включен ДДС в една от следните форми: парична сума преведена по сметка
на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич,оригинал на банкова гаранция
на същата стойност; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за
изпълнениеи я представя към момента на сключване на договора за възлагане на
обществената поръчка, ако бъде избран за Изпълнител. Обмена на информация подробно е
описан в Документацията.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 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 невазможност 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
ЗИФОДРЮПДРСЛ;когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на поръчката в срок до 7
(седем) дни, считано от Датата на влизане в сила на договора;когато Изпълнителят е
допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация.Органите, от които
участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и
изисквания са: относно-данъци и осигуровки – Министерство на финансите
(http://www.minfin.bg/), Национална агенция по приходите (http://www.nap.bg/);
относно-закрила на заетостта и условията на труд – Министерство на труда и
социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Главна инспекция по труда
(http://www.gli.government.bg/), Агенция по заетостта
(https://www.az.government.bg/); относно-опазване на околната среда – Министерство
на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/); така също и Главна
дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (https://www.mvr.bg/gdpbzn). 
Писмени искания за разяснения по условията на настоящата обществена поръчка могат да
се подават до 07.09.2018 г.
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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: 23/08/2018 (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
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

http://www.cpc.bg/
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21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


