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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00239 Поделение:

Изходящ номер: 1200-85 от дата: 13/03/2020 (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: 00239-2020-0002 (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 Момчилград Национален регистрационен номер:
000235984

Пощенски адрес: Република България, Област Кърджали, Община Момчилград, гр. Момчилград,
ул. 26-ти септември № 12

Град: Момчилград код NUTS: BG425 Пощенски код: 6884 Държава: България

Лице за контакт: инж. Севдалин Огнянов –Директор дирекция
УТКРЕПП на Община Момчилград

Телефон: +359 888-
608668/+359 3631-7854

Електронна поща: obshtina@mg.link.bg Факс: +359 3631-7849

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.momchilgrad.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html

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.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.momchilgrad.bg/
http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html
http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html


3/13/2020 Обявление за поръчка

www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=965076 2/10

Горепосоченото/ите място/места за контакт
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 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище
„Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45000000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Строителство

II.1.4) Кратко описание: 
Предметът на обществената поръчка е строителство на обект: Изпълнение на СМР по
проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за
обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”.
Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
45000000 – Строителни и монтажни работи
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на
обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации на
обществената поръчка, съдържащи се отделен документ.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 636950.17      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:
не

Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45000000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG425
Основно място на изпълнение: 
Република България, Област Кърджали, Общ. Момчилград , гр.Момчилград

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания) 
Предметът на обществената поръчка е строителство на обект: Изпълнение на СМР по
проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура
за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”.
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Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
45000000 – Строителни и монтажни работи
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на
обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации на
обществената поръчка, съдържащи се отделен документ.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за
качество: 1 2 20

ДА

Име: Организация и професионална компетентност на персонала (ръководен
екип и персонал), на който е възложено изпълнението на
поръчката    Тежест: 20

Цена Тежест: 21 80

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 636950.17      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 месеци: 6

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:

да
Идентификация на проекта: Договор №BG06RDNP001-7.002-0028-C01/03.09.2019 г. сключен между
Община Момчилград и ДФ „Земеделие”, ПРСР 2014-2020 г.

II.2.14) Допълнителна информация: 
Непредвидените разходи за СМР ще бъдат заплатени само при доказана необходимост и
след сключен Анекс към Договора за изпълнение на обществената поръчка с избрания
изпълнител по реда на чл. 116 от ЗОП.

 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: 
Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за
чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава –
членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
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Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в която
попадат обекта на поръчката – ПЪРВА ГРУПА - ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с
изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за
подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП). С еЕЕДОП
участниците представят информация относно вписването на участника в съответния
професионален регистър в държавата членка, в която е установен, съответно дали
съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа,
обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по
всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, възложителят изисква заверено копие на валидно
Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за
изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за
подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на
изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ
при сключване на договора.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи
документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в
Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в който попада
обекта на поръчката, включително че е извършил съответната регистрация, когато е
необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

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: 
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална
отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната
полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен
акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството).
Обектите, предмет на поръчката са строежи ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран
участникът.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното
поле в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово
състояние, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва
данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно
позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и
период на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по
всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да
представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или
еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в
случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на
договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за
подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на
изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ
при сключване на договора.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи
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горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово
състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните
способности. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална
отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната
полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен
акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството).
Обектите, предмет на поръчката са строежи ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран
участникът.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното
поле в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово
състояние, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва
данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно
позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и
период на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по
всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да
представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или
еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в
случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на
договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за
подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на
изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до
национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ
при сключване на договора.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи
горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово
състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните
способности.

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: 
• Участникът следва да е изпълнил дейност (строителство) с предмет, идентичен или
сходен с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на
подаване на офертата, на поне 1 (един) обект минимум ПЪРВА ГРУПА, ЧЕТВЪРТА
КАТЕГОРИЯ.
За „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“, следва да се
разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на
училище и/или детска градина и/или друго учебно заведение и/или сграда за обществено
обслужване и/или еквивалентен строителен обект, който попада в ПЪРВА ГРУПА строежи,
ЧЕТВЪРТА или по висока КАТЕГОРИЯ. Чуждестранните участници следва да са изпълнили



3/13/2020 Обявление за поръчка

www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=965076 6/10

еквивалентен строителен обект съобразно националното си законодателство.
• Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение
на поръчката:
а) Технически ръководител – 1 бр.: да притежава степен на образование, отговарящо на
изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
б) Координатор по безопасност и здраве – 1 бр. - да притежава степен на образование
не по-ниска от средно специално или еквивалент; да притежава валидно удостоверение
за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
в) Геодезист – 1 бр.: да притежава образователно-квалификационна степен минимум
„бакалавър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена
в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по
смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на
висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва
да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на
изискваните за съответните позиции.
ВАЖНО ! Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от
изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
Чуждестранните участници представят експерти с еквивалентно образование, съгласно
националния си закон.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната
част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални
способности.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по
всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да
представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката
съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, както и
Списък на персонала и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за
изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на
лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните
способности. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 
• Участникът следва да е изпълнил дейност (строителство) с предмет, идентичен или
сходен с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на
подаване на офертата, на поне 1 (един) обект минимум ПЪРВА ГРУПА, ЧЕТВЪРТА
КАТЕГОРИЯ.
За „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“, следва да се
разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на
училище и/или детска градина и/или друго учебно заведение и/или сграда за обществено
обслужване и/или еквивалентен строителен обект, който попада в ПЪРВА ГРУПА строежи,
ЧЕТВЪРТА или по висока КАТЕГОРИЯ. Чуждестранните участници следва да са изпълнили
еквивалентен строителен обект съобразно националното си законодателство.
• Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение
на поръчката:
а) Технически ръководител – 1 бр.: да притежава степен на образование, отговарящо на
изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
б) Координатор по безопасност и здраве – 1 бр. - да притежава степен на образование
не по-ниска от средно специално или еквивалент; да притежава валидно удостоверение
за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
в) Геодезист – 1 бр.: да притежава образователно-квалификационна степен минимум
„бакалавър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена
в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по
смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на
висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва
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да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на
изискваните за съответните позиции.
ВАЖНО ! Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от
изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
Чуждестранните участници представят експерти с еквивалентно образование, съгласно
националния си закон.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната
част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални
способности.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по
всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да
представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката
съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, както и
Списък на персонала и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за
изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на
лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен
или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета
на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните
способности.

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:
НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

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
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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: 02/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:00 (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: 03/04/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 12:00 (чч:мм)
Място: 
Заседателната зала на Общиски съвет на общ. Момчилград, адрес: град Момчилград, ул.
26-ти септември № 12
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 
На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

 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
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VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за
участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Момчилград:
http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на
поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17
ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
3. Други специфични основания, които следва да не са налице за участниците са:
изискванията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС /
В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко
и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/
консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС .
Обстоятелствата по т.8 се декларират чрез попълване на Част ІІІ, раздел Г:
„СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ в еЕЕДОП, съгласно подточка 1.2. на
точка 2 от „Указания за попълването на приложенията/образците” посочени в тръжната
документация.

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: 
10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение
или допълнителна информация;
10 - дневен срок от връчването на решението за определяне на изпълнител;
За непосочените основания се прилага чл. 197 от ЗОП.

http://www.cpc.bg/
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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: 13/03/2020 (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

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


