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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: 00477
Поделение: ________
Изходящ номер: ПП-11-1 от дата 05/06/2013
Коментар на възложителя:
„Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа в община 
Брусарци и на улична мрежа в гр. Брусарци“ по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа 
в община Брусарци за 2013г.“
Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в гр. 
Брусарци“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Брусарци
Адрес
ул. "Г. Димитров" № 85
Град Пощенски код Страна
Брусарци 3680 РБългария
Място/места за контакт Телефон
Цветелина Бориславова Георгиева 09783 2211
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Цветелина Бориславова Георгиева
E-mail Факс
brusartsi_adm@abv.bg 09783 2911
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.brusartsi.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
„Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа в община 
Брусарци и на улична мрежа в гр. Брусарци“ по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа 
в община Брусарци за 2013г.“
Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в гр. 
Брусарци“

Качеството на извършваните СМР и СРР да бъде в съответствие с 
БДС, при спазване на действащите нормативни актове, наредби и 
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стандарти в областта на пътищата, вкл. „Технически правила и 
изисквания за поддържане на пътищата” и „Техническа 
спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура”. 
     Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗУТ и  Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти на МРРБ.
     Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява 
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 година на МРРБ и 
Министерството на труда и социалната политика за Минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и СМР.
      Извършените СМР и СРР ще се приемат от упълномощени 
представители на Възложителя като се изготвят необходимите 
актове, протоколи и финансово – счетоводни документи, съгласно 
Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ. 
Кандидатите за изпълнители и по двете обособени позиции следва 
да отговарят на изискванията на чл. 163, ал.1 от Закона за 
устройство на територията. 
Заплащането на извършените и приети работи ще се осъществява на 
база фактура, след представяне на необходимите актове и 
протоколи, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството / Д.в. бр.72/2003г./.
Предлаганата цена да се обоснове с представяне на анализи за 
единица обем вид дейност, като се използват УСН с посочване на 
съответните кодове или шифри. Когато за даден вид строителство 
липсват сметни норми да се ползват ЕТН, ВТН.
Параметри за ценообразуване при изготвяне на анализите за 
отделните видове СМР :
- часова ставка - съобразена с минималната работна заплата на 
страната;    
- допълнителни разходи - до 100% за ФРЗ и до 50% за механизация 
- доставно - складови разходи - до 10% - печалба - до 10%.
Срокът за изпълнение на строителството не може да е повече от 
3 /три/ месеца от възлагането на конкретното задание и датата на 
подписване на Акт, Образец № 2а за откриване на строителната 
площадка.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Предметът на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи 
по четвъртокласната пътна мрежа на територията на община 
Брусарци и уличната мрежа в град Брусарци. Необходимо е 
отстраняване на възникналите повреди и деформации на пътното 
платно и възстановяване на транспортно-експлоатационните 
качества на улиците в съответствие с изискванията на действащата 
нормативна база в Република България. 
Възложителят възлага обема строително-ремонтни работи с изрично 
задание, в което се посочват количествата на СРР и срока за 
изпълнение в зависимост от ценовото предложение на изпълнителя и 
осигурения финансов ресурс от страна на възложителя.
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Прогнозна стойност
(в цифри): 57066   Валута: BGN
Място на извършване
Община Брусарци код NUTS:  

BG312
Изисквания за изпълнение на поръчката
Право на участие в процедурата има всяко българско и  
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединения, 
които отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, 
ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява 
липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в поканата 
изисквания по ал. 2, т. 1 – 5 се доказват с приложените образци 
на декларации.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 
уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка кандидат или участник, който е:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от 
Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от 
Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от 
Наказателния кодекс;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:
1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е 
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително 
когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или 
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с 
износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 
обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила 
съдебно решение;
3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към 
община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, 
в която кандидатът или участникът е установен;
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4. който има наложено административно наказание за наемане на 
работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 
години;
5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 
313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури 
за възлагане на обществени поръчки;
Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка кандидати или участници:
1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с 
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация;
2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

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

Показатели за оценка на офертите
Критерии за избор на офертите - „Икономически най-изгодна 
оферта”.
Всеки участник получава комплексна оценка - КО, която се формира 
в точки от следните показатели:
Цер - представлява средната единична цена на видодете работи, 
предложена от участника в ценовото предложение, с относителна 
тежест от 80 %
С - представлява срокът, предложен от участника в техническото 
предложение, за запълване на изрязаните и разкъртените, от 
самият участник участъци, от асфалтовата настилка по конкретната 
работа след изрично задание от Възложителя в календарни дни, с 
относителна тежест от 20 %.
Максималната оценка в точки е 100.
Предложенията се оценяват по следната формула:
Цер = Цмин/Цуч х 100
Където Цмин е минимално предложената средна единична цена за 
видовете работи, Цуч е средната единична цена, предложена от 
съответния участник
С = Смин/Суч х 100
Където: Смии е минимално предложеният срок в дни за запълване на 
изрязаните и разкъртените, от самият участник, участъци от 
асфалтовата настилка по конкретната работа след изрично задание 
от Възложителя, Суч е срокът, предложен от съответния участник, 
като срокът се посочва в календарни дни и се изписва с цяло 
число.
Получената оценка в точки се закръглява до втория знак след 
десетичната запетая.
КО = Цер х 0,80 + С х 0,20

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/06/2013 дд/мм/гггг Час: 11:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Условия за участия на обединения от физически и/или юридически 
лица
Когато участник в процедурата е обединение (или консорциум), 
което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към 
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офертата се прилага и дружествения договор (споразумението за 
създаване на обединение), подписан от всички участници в 
обединението. Споразумението задължително трябва да съдържа 
информация за:
- лицето, представляващо обединението/консорциума в процедурата 
по възлагане на настоящата обществена поръчка;
- разпределението на участието на лицата (членовете на 
обединението) при изпълнение на дейностите по настоящата 
поръчка, като задължително се посочва кой (кои) член (членове) 
ще са пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка.
Договарящите в споразумението, ако не представляват юридическото 
лице по закон, следва да са изрично упълномощени да ангажират с 
действията и подписа си съответното лице като делегираните 
пълномощия следва да се оформят с нотариална заверка на подписа 
на упълномощилия. Не се допускат промени в състава на 
обединението след подаването на офертата.
Лице, което участва в обединение, не може да представя 
самостоятелна оферта.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно 
физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице:
- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за 
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
- документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят 
само за участниците, чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 
от ЗОП;
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица, преди подписване на договора за 
възлагане на изпълнението, трябва да се представи удостоверение 
за регистрация от Регистър БУЛСТАТ/ЕИК и за данъчна регистрация. 
Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или 
юридически лица, те представят еквивалентен документ за 
регистрация от държавата, в която са установени.
Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи 
договора (споразумението за създаването на обединението), или в 
представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на 
посочените условия, или съставът на обединението се е променил 
след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка.
Условия за участие на чуждестранни лица
Не може да участва в процедура за възлагане на обществена 
поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в 
държавата, в която е установено, е налице някое от 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2, и 5 от ЗОП. от настоящата 
покана.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, 
определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 
2 от ЗОП, посочени в настоящата покана, издадени от компетентен 
орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в 
която е установен.
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Когато в съответната чужда държава не се издават документите по 
т. 31 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 
2 от ЗОП, посочени в настоящата покана, участникът представя 
клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение 
според закона на държавата, в която е установен. Когато 
клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът представя официално заявление, 
направено пред съдебен или административен орган, нотариус или 
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в 
която той е установен.
Във всички случаи, в които участниците представят 
документи/доказателства, различни от поисканите и удостоверяващи 
факти с правно значение, се посочва приложимото право, в което е 
регламентирано издаването на такъв документ.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 12/06/2013 дд/мм/гггг
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