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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-11-34 от дата 17/10/2013
Коментар на възложителя:
„Доизграждане улично осветление в с. Смирненски, община 
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
„Доизграждане улично осветление в с. Смирненски, община 
Брусарци“ 

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

Осн. предмет 45315100
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
„Доизграждане улично осветление в с. Смирненски, община 
Брусарци“: 
1. Доставка и изтегляне АС 16  мм 2 – 2000м.;
2. Доставка на УОТ 1х55W – 20бр.;
3. Монтаж УОТ – 20бр.;
4. Доставка лампа 55 W – 20бр.;
5. Доставка и монтаж рогатка – 20бр.;
6. Доставка и монтаж куки к-кт и изолатор – 50бр.;
7. Доставка и монтаж стартер – 20бр.;
8. Доставка и монтаж кабел СВТ 2x1.5 мм2 – 40м.;
9. Доставка и полагане PVC канал 40х40 – 150м.;
10. Доставка и полагане PVC канал 20х20 – 120м.;
11. Доставка и монтаж биметални клеми – 20бр.
Прогнозна стойност
(в цифри): 6200   Валута: BGN
Място на извършване
Община Брусарци код NUTS:  

BG312
Изисквания за изпълнение на поръчката
Качеството на извършваните ел. монтажни работи да бъде в 
съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни 
актове, наредби и стандарти в областта на Ел. инсталациите.
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 ел. монтажни работи ще се приемат от упълномощени 
представители на Възложителя като се изготвят необходимите 
актове, протоколи и финансово – счетоводни документи, съгласно 
Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството от 31.07.2003 г. на МРРБ. 
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 от 31.07.2003г.
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 монтажни работи:
- часова ставка - съобразена с минималната работна заплата за 
страната;    
- допълнителни разходи - до 100% за ФРЗ и до 50% за механизация 
- доставно - складови разходи - до 10% 
- печалба - до 10%.
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Срокът за изпълнение на предмета на поръчката не може да е 
повече от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от сключването 
на договора.

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

Показатели за оценка на офертите
Критерии за избор на офертите - „Икономически най-изгодна 
оферта”.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в 
процедурата и които отговарят на предварително обявените условия 
на Възложителя за икономически, финансови и технически 
възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за 
определяне на „икономически най-изгодната оферта”.
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната 
оценка, която се формира като сбор от получените точки по 
отделните показатели за оценка.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява 
по формулата: 
КО =  П1 + П2, където:
П1 – Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 40 точки
П2 – Предлагана цена – с тежест 60 точки
Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки
Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на 
тежестта им в комплексната оценка:
1. П1  - е показател, отразяващ тежестта на предложения от 
кандидата срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ -  
тежест 40 точки, 

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 
е 40 точки; 

Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-
кратък срок за изпълнение;

Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към 
най-краткия срок за изпълнение по следната формула
П1= (Amin / Ai) х 40, където
Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за 
изпълнение на поръчката
Ai – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от 
i - тия  кандидат 
Забележка: Участници, предложили срокове, по-дълги от 
максималния, който е посочен в указанията, ще бъдат отстранени 
от участие в процедурата. 

2. Предлагана цена – П2
П2 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на 
съответната оферта. 

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 
е 60 точки; 

Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най
-ниска цена;

Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към 
най-ниската предложена цена по следната формула
П2 = (Amin / Ai) х 60, където
Amin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на 
поръчката
Ai – представлява цената, предложена от съответния участник 
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Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната 
стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 25/10/2013 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:
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1.1. Участникът да има валидна застраховка „Професионална 
отговорност”, която да има минимално застрахователно покритие за 
вида строеж, обект на поръчката, определено съобразно Наредбата 
за условията и реда задължително застраховане в проектирането и 
строителството. 
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо 
лице, изискванията  трябва да бъдат изпълнени от обединението 
като цяло. Минималните изисквания се прилагат по отношение на 
подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
Доказателства за икономическо и финансово състояние на 
участника, които ще бъдат приети за подходящи от Възложителя.
- Заверено копие от Застраховка „Професионална отговорност” за 
вреди, причинени на други участници в строителството и/или на 
трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия 
при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ.
2. Минимални изисквания към техническото състояние и 
квалификацията на участниците
2.1. Участникът да е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти от 
пета категория, а ако е чуждестранно физическо или юридическо 
лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в 
която е  установен – чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на 
строителите (ЗКС).
За Участници, които ще кандидатстват под формата на обединения, 
изискването важи за тези участници,които ще извършват ел. 
монтажни работи.
Доказателства за технически възможности и квалификация за 
изпълнение на настоящата обществена поръчка.
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър 
на строителя и талон – заверени от участника копия или 
еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от 
държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно 
лице.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/10/2013 дд/мм/гггг
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