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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: РКП 17-ДР-00-100 от 09.02.2017г.

Възложител: Район „Красна поляна” на Столична община
Поделение (когато е приложимо): [.......]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01259
Адрес: Гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Любомир Борисов, секретар на район
Телефон: 02 9217218
E-mail: Lhbor@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката:

„Поддръжка на канализационната мрежа на територията
на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на Столична община”.

Кратко описание: Настоящата Обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.
20, ал. 3, т.2 във вр. с чл. 186-195 от ЗОП, ще се възложи, чрез събиране на оферти с
обява за определяне на изпълнител за осъществяване дейности по поддръжка на
канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на
Столична община.
Дейностите по изпълнение на поръчката обхващат:
-

отстраняване аварии и профилактика на канализационната мрежа в кв.
"Факултета", която не се обслужва и поддържа от фирма "Софийска вода" ЕАД.

-

Дейностите, предмет на обществената поръчка, се възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
при възникнала необходимост за извършването им.

-

Срокът за изпълнение е до 31.12.2017 година;
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Място на извършване: В квартал "Факултета", намиращ се на територията на район
"Красна поляна"-СО.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000.00 лева
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] 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.: 1.1 Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на
обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за
прилагането му. 1.2.
Участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с
обява може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то
е установено.1.3.
Участниците представят документи и информация относно
условията, на които следва да отговарят, (включително изискванията за финансови и
икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).
1.4.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
да допълни или да оттегли офертата си. 1.5.
Всеки участник има право да представи
само една оферта.
1.6.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да
бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 1.7.
В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение. 1.8.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни
участници в една и съща обществена поръчка. 1.9.
Всички образци на документи са
публикувани на Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в информацията за
публикувана обява. Образците са задължителни за участниците при подготовка на
офертите. Участник, чиято оферта не е изготвена в съответствие с приложените към
документацията образци, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.
1.10.Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на
участниците. 1.11. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени
в обявата и документацията за участие. 1.12. При
подготовката
на
офертите
участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя. Участник, чиято оферта
не отговаря на изискванията на възложителя, ще
бъде отстранен от участие в
обществената поръчка.
Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие в процедурата
за възлагане на поръчката участник, когато: 1. е о с ъ д е н с в л я зл а в с и л а п р и с ъ д а , о с в е н ак о е

реабилитиран за престъпление по чл. 108а, чл. 1 5 9 а - 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 кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за
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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 кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е
установено, че:
а) 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.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Икономическо и финансово състояние:

Технически и професионални способности:
Участникът следва да има опит в
извършването на дейности по отстраняване аварии и профилактика на канализационна
мрежа, съобразно предмета на поръчката. През последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две услуги със еднакъв или сходен
предмет.
За доказване на техническите способности се представя Списък на услугите -п о
образец, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената услуга.

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 м
е
с
т
а
_______________________
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [.......]
Тежест: [ ]
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Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 16.02.2017г

Час: (чч:мм) 17:00 часа

Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертата
/деветдесет/ календарни дни, считано от крайният срок за получаване на оферти.
Дата: (дд/мм/гггг)

е 90

Час: (чч:мм) [.......]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17.02.2017г
10:00 часа.
Място на отваряне на офертите: В сградата на администрацията на район „Красна
поляна”-СО, ет. 2, стая № 206.
Адрес: Гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25

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 [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо): Редът и условията, при които ще се определи
изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и
Правилника за прилагането му.
Офертата и всички документи, които са част от нея,
следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф
"вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лице с представителни функции.
Офертата се представя в деловодството на район „Красна поляна”-СО в
запечатана, непрозрачна опаковка лично от участника или от упълномощен от него
представител или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка. Адресът за получаване е: П.К. 1330, гр. София, район „Красна
поляна”, ул. „Освобождение” №25. Работното време на деловодството е от 08:30 часа
до 17:00 часа всеки работен ден.
Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. На опаковката се записва:
„Обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на канализационната мрежа на
територията на кв. „Факултета” в
район "Красна поляна" на Столична община .
Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и
срок.
Приложения: 1. Обява за събиране на оферти; 2. Документация за участие с
предмет на поръчката и технически спецификации; 3. Образци: З.Ю бразец на оферта;
3.2. Образец на списък на документи за участие (Опис); 3.3. Образец на информационен
лист за участника; 3.4. Образец на Техническо предложение; 3.5. Образец на Ценово
предложение; 3.6.Образец на Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП; 3.7. Образец 1 на
декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП; 3.8. Образец 2 на декларация по чл.97, ал.5 от
ППЗОП; 3.9. Образец на декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП; 3.10. Образец на декларация
за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка; 3.11. Образец на
декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП; 3.12Проект на договор; 3.13. Образец на списък на
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услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 09.02.2017г.

Възложител
Трите имена: Любомир Христов Борисов, заемащ длъжността „Секретар на район'%
упълномощено лице на осн. чл.7, алЛ от ЗОП, съгласно Заповед РКП 16-РД 0932/06.06.2016г от възложителя- Иван Вълчев Чакъров, Кмет на район „Красна ноляна^-СО.
Длъжност: [.......]

ml

Ж

31

Заличаванията
санаоснование
чл.
2,ал.
2,т.
5от ЗЗЛД
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