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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: 05028

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-1169 от дата 22/10/2015

Коментар на възложителя:
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки с 

уникален код 9046997

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Министерство на икономиката

Адрес
ул. Славянска № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
02 9407703; 02 9407321

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Лиляна Чилева, държавен експерт, дирекция ФУС; Анна Мартулкова –

главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на обществените 

поръчки“, дирекция „Правна”

E-mail Факс
e-docs@mi.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mi.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/remont-na-parking-i-

trotoarna-nastilka-pred-administrativnata-sgrada-na-ministerstvo-na

-ikonomikata-1037-c342-1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Настоящата обществена поръчка е за ремонт на паркинг и тротоарна 

настилка пред административната сграда на Министерство на 

икономиката на ул. „Славянска” № 8.При подаване на офертата 

участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален 

характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.Офертите ще 
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бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на офертите, като 

ще бъдат отворени в работен ден, следващ крайната дата на подаване 

на офертите, в 11.00 ч. в сградата на Министерството на 

икономиката, ІІІ-ти етаж, заседателна зала. Отварянето на офертите 

е публично и на него могат да присъстват участниците в публичната 

покана или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши 

отварянето.

Продължение от Раздел III "Допълнителна информация" : Под еднакво 

или сходно  с предмета на поръчката строителство следва да се 

разбира:   строителство по изграждане или ремонт на улици, 

тротоари, пешеходни зони, алеи и др. подобни. 

9.2. списък по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП  за инженерно-техническия 

екип по образец. 

Участникът трябва да разполага минимум със следния експертен състав 

за изпълнение на предмета на поръчката:

1.) Главен ръководител на обекта, който да отговаря на следните 

изисквания:

- Образование – висше, образователна степен – магистър (или 

еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина) в областта 

„Технически науки“ с професионално направление: архитектура, 

строителство и геодезия, съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления, утвърден с 

Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 

професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или 

еквивалентно; да притежава професионален опит в сферата на 

строителството - по изграждане или ремонт на улици, тротоари, 

пешеходни зони, алеи и др. подобни,  не по-малко от 3 /три/ години.

2.) Технически ръководител на обекта, 

- отговарящ на изискванията по чл. 163а от ЗУТ:

- да притежава професионален опит в сферата на строителството - по 

изграждане или ремонт на улици, тротоари, пешеходни зони, алеи и 

др. подобни,  не по-малко от 3 /три/ години.

3.) Инженер Геодезист, който да отговаря на следните изисквания:

- Образование – висше, образователна степен – магистър (или 

еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина) в областта 

„Технически науки“ с професионално направление: архитектура, 

строителство и геодезия, съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления, утвърден с 

Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 

професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или 

еквивалентно;да притежава професионален опит по специалността не по

-малко от 3 /три/ години.

9.3. Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерта по 

образец  в оригинал.

10. Предложение за изпълнение на поръчката: 

10.1.Техническо предложение (оригинал),  представя се по образец, 

изготвено съгласно изискванията, посочени в документацията.

10.2. Декларацията за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП по  
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образец  - не е задължителна част от офертата, представя се по 

преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.  

11. Ценово предложение, попълнено по образец (оригинал) , спазвайки 

изискванията на документацията. 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45233161

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Паркингът и тротоарът са ситуирани, както следва между: 

• ул. „Славянска” и северната фасада на сградата с обща площ около 

600 кв.м. 

• ул. „Г. С. Раковски” и западна фасада на сградата с площ около 

400 кв.м. 

Сградата е с три основни входа, достъпът до които се осъществява 

през паркинга, разположен пред северната и западната фасада на 

сградата:

- централен вход за официални лица от ул. „Славянска”, съчетан с 

рампа за достъп на инвалиди, вдясно на северната фасада

- вход за служители от ул. „Славянска”, вляво на северната фасада

- вход за външни лица от ул. „Г.С.Раковски”, вляво на западната 

фасада

• Тротоарната настилка се намира на границата между уличното платно 

на ул. „Славянска“ и паркинга към северната фасада на сградата с 

площ около 170 кв.м.

Източник на финансиране: държавния бюджет

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката" на същият 

раздел:

9.Изравняване на охранителните гарнитури на тротоарни спирателни 

кранове /ТСК / на сградни водопроводни отклонения / СВО/ с нивото 

на тротоарната настилка.

10.Действителните видове, количества и стойности на изпълнените 

строително-ремонтни работи се доказват с Протокол за приемане на 

извършените видове СМР /Акт образец 19/, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

подписан от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица, и придружен 

с подробна количествена сметка и геодезически заснемания на 

електронен и хартиен носител. Некачествено изпълнени видове и 

количества работи или изпълнени такива с некачествени материали (за 

такива ще се приемат тези в отклонение от техническите 

специификации и др. нормативни документи, уреждащи начина на 

изпълнение на поръчката), няма да се приемат и  заплащат.

11.За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на 

другите дейности по окачествяване на изпълнените работи 

Изпълнителят трябва  да организира вземане на проби и изпращане на 

същите за направа необходимите изпитвания, които трябва да бъдат 

извършвани от независима акредитирана лаборатория за негова сметка.

12.Полагането на бетоновите изделия ще започва след представяне на 

Протоколите за изпитване на бетоновите изделия и протокол за 

постигнати резултати от уплътнението на основата.

13.При изпълнение на строителството изпълнителят се задължава да 
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направи следните геодезически заснемания и ги представи на 

възложителя  на електронен и хартиен носител :

• На земната основа преди полагане на настилката от трошен камък.

• На ниво готова настилка от трошен камък

• На ниво готова настилка от вибропресовани бетонови павета

Плащането на изпълнените видове СМР няма да се осъществява без 

представяне на геодезическо заснемане за извършените видове работи.

Изисквания за опазване на околната среда от Изпълнителя – да се 

спазват всички нормативни актове в Република България в тази 

област, както и:

• чрез добро управление на строителството и надзор на площадката, 

да  се намали прахът и строителните отпадъци

• да намали до минимум неудобството, причинено от строителните 

дейности 

• да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането 

на материали, като го извършва извън натоварените часове на деня  

• да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място

• след завършване на строителните работи се почистват всички 

строителни отпадъци

• изхвърляне на строителните отпадъци в съответствие с изискванията 

на общината и на компетентните власти

• да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и 

съоръжения и при нанасяне на щети да ги възстановява за своя 

сметка.

Здравословни и безопасни условия на труд:

Работите трябва да се извършват при изключително строго съблюдаване 

на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички 

изисквания на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи.

Отговорността за здравословните и безопасни условия на труд се носи 

от Изпълнителя. Обезщетения при евентуални трудови злополуки се 

поемат от Изпълнителя.

Прогнозна стойност

(в цифри): 65000   Валута: BGN

Място на извършване

Република България код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
СРР да се изпълняват под прякото ръководство на технически 

ръководител на обекта. Подробното описание на видовете СРР по вид и 

количество е представено в количествено-стойностната сметка към 

Ценовото предложение. 

1.Изпълнителят се задължава преди започване на СРР да представи на 

Възложителя проект за ремонта на паркинга и тротоарната настилка, 

който да включва  вертикална планировка и надлъжни и напречни 

профили, с наклони за отводняване на дъждовните и повърхностните 

води, съгласно нормативната уредба. 2. Демонтаж на всички 

съоръжения на строителната площадка метални стълбчета, 

светлоотразителни антипаркинг стълбчета, предпазна ограда и др., и 

монтаж на същите след направа на новата настилка 3. Подготовка 

основа - с оглед осигуряване и гарантиране на дълготраен 
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експлоатационен живот на новата настилка се предвижда:- Премахване 

на всички стари наслоени една върху друга различни типове 

настилки /асфалт, тротоарни плочи, бетон и др./-Внимателен демонтаж 

на здравите тротоарни плочи 40/40/5, които ще бъдат транспортирани 

до склад на Възложителя в кв. „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13.

-Изкоп ръчен/механизиран за подравняване и почистване на почвения 

слой, трамбоване с цел осигуряване на дълбочина до 40 см. -Полагане 

на долен и горен носещ слой от каменна фракция с размер на зърното 

0/63мм и 0/18мм с дебелина 20-25 см, като се трамбова на пластове с 

вибрационна плоча. След трамбоването от горната повърхност на 

чакъла до въображаемата горна повърхност на паветата трябва да има 

разстояние около 14 см (4 см фина фракция + 10 см за паветата). 

Постигнатите резултати от уплътнението се доказват с протоколи от 

лицензирана пътна лаборатория. -Полагане на легло от 4 см с размер 

на зърното 2/5 мм. -В леглото се поставят дървени летви или тръби 

на разстояние 2 м една от друга, така че от горната повърхност на 

тръбите до въображаемата горна повърхност на паветата да има 

равномерно разстояние (дебелината на паветата + 3 мм за 

трамбоване). По тръбите се прокарва мастар, така че да се получи 

съвсем равно легло. По изравненото легло не бива да се стъпва и 

трябва да има същия надлъжен и напречен наклон, както паветата след 

това. - Основата да бъде с наклон 1,5-2,0 % към бордюра. Полагане 

на вибропресовани бетонови двойно Т-образни павета с фаска, цвят 

сив/жълт, размери 20/16/10, изработени от двуслоен бетон с лицева 

част от кварцов пясък за повишена износоустойчивост, притежаващи 

висока мразоустойчивост и висока степен на сцепление, върху основа 

от полусух цименто-пясъчен разтвор с деб. 3-5 см. 5.Полагане на 

вибропресовани бетонови пътни ивици, цвят сив, с размери 

50х25х10 /дължина, ширина, височина/, на границата между паркинга и 

тротоара и зоните пред входовете, с цел разграничаване на 

различната функционалност на площите.6. Полагане бордюр градински, 

цвят сив, с размер с 50х16х8 /дължина, височина, ширина/, с глъб и 

зъб, на бетонов разтвор, включително укрепване с бетон клас В15, за 

оформяне на английски двор.7.Подмяна на видими улични бордюри, цвят 

сив, на бетонов разтвор, вкл. укрепване с бетон клас В15. Бордюрите 

се поставят преди настилката на тротоарното платно и служат за 

изходна база при построяване на паркинга и тротоара. Същите се 

полагат върху бетонова основа КЛАС В15. Ще се полагат и 

замонолитват на разтвор, с по-малко от 10 мм и не повече от 40 мм 

дебелина върху бетонна основа Клас В15. Алтернативно могат да се 

полагат и замонолитват директно на бетонна основа от Клас В15, 

докато е още пластична. Всички готови елементи ще бъдат 

замонолитени с бетон клас В15. Задължително е Изпълнителят да 

предвиди  понижение на бордюрите на определени места в зоната на 

входа към паркинга и входа на прохода, на тротоара в частта на 

кръстовището с ул. «Раковски».8.Повдигане или сваляне на: капаци на 

съществуващи ревизионни шахти, решетки на улични оттоци, ел. шахти, 

охранителни гърнета на спирателни кранове и др.

Изисванията на възложителят продължават в "Количество или обем" от 

същият раздел. 

Критерий за възлагане
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най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта”, 

в който са включени следните показатели:

Показател 1 (А) – общата стойност на СМР без ДДС, представляваща  

крайната стойност на СМР от ценовото предложение – теглови 

коефициент К1= 80.   

Оценката се извършва по следната формула:

 А = К1 х Сmin/Сi, където 

Сmin – най-ниската стойност на СМР без ДДС, предложена от участник 

в процедурата,  

Сi – общата стойност на СМР без ДДС в ценовата оферта, предложена 

от съответният кандидат.

Показател  2 (В) – Елементи на ценообразуване – теглови коефициент 

К2= 8

 К2 = К2.1+К2.2+К2.3+К2.4

mВ1  - средна часова ставка за труда                              - 

К2.1 =2

Оценката се извършва по следната формула:

В1 = К2.1х Сmin/Сi, където 

Сmin – най-ниската предложена часова ставка;

Сi – часовата ставка, предложена от съответният кандидат.

mВ2 - допълнителни разходи върху труд и механизация         - 

К2.2=2

Оценката се извършва по следната формула:

В2 = К2.2 х Сmin/Сi, където 

Сmin – най-ниския  предложен процент   за допълнителни разходи 

върху труд                

Сi – процента допълнителни разходи върху труд, предложен от 

съответният кандидат.

.

mВ3 - доставно-складови разходи                                   - 

К2.3=2

Оценката се извършва по следната формула:

В3 = К2.3 х Сmin/Сi, където 

Сmin – най-ниският предложен процент доставно складови разходи;

Сi – процента доставно складовите разходи, предложен от съответният 

кандидат.

mВ4 - печалба   - К2.4=2

Оценката се извършва по следната формула:

В4 = К2.4х Сmin/Сi, където 

Сmin – най-ниският  предложен процент печалба;

Сi – процента печалба, предложен от съответният кандидат.
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Обща оценка по Показател 2 : В=В1 + В2 + В3 + В4 

Показател 3 (С) – Предложен от участника гаранционен срок  –

теглови коефициент К3 = 6.

Оценката се извършва по следната формула:

С = К3 х Сi / C max, където 

C max,  – най –дълъг  гаранционен срок, предложен от участник в 

процедурата,  

Сi –  гаранционен  срок,  предложен от съответният кандидат.

Забележка: За -показател 3 (С) максималния гаранционен срок който 

възложителят ще оценява е 10 (десет) години. Ако някой участник е 

посочил гаранционен срок по-голям от 10 (десет) години, той 

получава максималния брой точки, съответстващи на предложение от 10 

(десет) години. Посоченят  от участниците гаранационен срок не може 

да бъде по-малък от минималните гаранционни  срокове съгласно 

изискванията на чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 

15.08.2003 г.). 

Показател 4 (D) – Предложен от участника срок за изпълнение  –

теглови коефициент К4 = 6.

Оценката се извършва по следната формула:

D = К4 х Сmin/Сi, където 

Сmin – най – краткия  срок, предложен от участник в процедурата,  

Сi – срок за изпълнение,  предложен от съответният кандидат.

Общия сбор G =А+В+С+D  от четирите показателя  е максимум 100 

точки. 

На първо място се класира участникът получил максимален брой точки.

Срок за получаване на офертите

Дата: 02/11/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

посочения интернет адрес или друго:

Съдържание на офертата - необходими документи:1. Представяне на 

участника – (оригинал) по образец. 2. Списък на документите, 

съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия 

участника. 3. Документ за учредяване на обединение (оригинал или 

нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което 

не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият. 4. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето подписващо офертата, в случай че същото не е законен 

представител на участника.  5. Декларация за съгласие от 

подизпълнител/ите (ако се ползват такива)  - по образец/ в 
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оригинал; 6. Заверено копие на удостоверение и талон, от който да е 

видно, че участника в обществената поръчка и/или посочените от него 

подизпълнители са вписани в Централния професионален регистър на 

строителите към Камарата на строителите за строежи трета категория 

(чл. 5, ал. 6, 2. втора група, 2.3. трета категория, 2.3.1. строежи 

по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "а" от ЗУТ - общински пътища, улици 

от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към 

тях от Правилника за реда за вписване и водене на централния 

професионален регистър на строителя) или еквивалентен документ, в 

зависимост от държавата в която е установен участника, за държава - 

членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър 

на строителя към Камарата на строителите за строежи трета категория 

- строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "а" от ЗУТ - общински 

пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и 

съоръженията към тях.7. Заверено копие на валиден Сертификат ISO 

9001:2008. Сертификат за управление на качеството за строителството 

или еквивалентен, Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки, както и 

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството.8. Заверено копие на валидна застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството. 

Участникът попълва и подава декларация, с която поема ангажимент в 

случай на изтичане на срока на застраховката преди приключване 

изпълнението на договора, да поднови застраховката. Участникът 

трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност 

на участниците в проектирането и строителството” покриваща 

минималната застрахователна сума по чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба 

за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.). 9. Технически 

възможности и квалификация - изискуеми документи:9.1. списък на 

строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от 

датата на подаване на офертата, съгласно образец (оригинал) към 

документацията, а за строителство, което е еднакво или сходно с 

предмета на поръчката и: а) посочване на публичните регистри, в 

които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация включва данни за компетентните 

органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) 

удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 

датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема 

на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис 

на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, 

удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 

дейности.Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил 

минимум по едно строителство, което е еднакво или сходно с предмета 

на поръчката. 

Продължава в Раздел II "Кратко описание".
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 02/11/2015 дд/мм/гггг
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