
1 
 

 
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: [ 68623  ] 

  

Възложител: община Велинград 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00156 
Адрес: гр.Велинград, бул.“Хан Аспарух“ №35 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Мария Николова 
Телефон: 0359 / 5-3140 
E-mail: obshtina@velingrad.bg  
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[х] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: "Изграждане на 
пътен участък обект "Път с.Света Петка - с.Всемирци"". 
  
Кратко описание:  

В предмета на поръчката се включва изпълнение на обект "Изграждане на пътен участък обект "Път 
с.Света Петка - с.Всемирци"", за което е изработен проект.  

Проектът е достъпен в профила на купувача и участниците следва да изпълнят предмета на поръчката 
съобразно предвиденото в него. 

I. Основание и цел на проекта. 
За  подобряване на технико-експлоатационните качества на пътя, с цел осигуряване на безаварийност и 

безопасност на движението предимно от местен характер се налага изграждането на пътя. За обекта има 
изготвен работен проект, както и издадено Разрешение за строеж № 206/20.10.2010г. По обекта са 
изпълнявани конструктивни елементи – подпорни стени, укрепителни стени, водостоци и напречни 
отводнители. 

II. Съществуващо положение. 
Трасето е разположено в землището на с. Света Петка и с. Всемирци, Община Велинград, като обхваща 

и част от регулацията на двете села.  
Терена е високопланински, силно пресечен с множество дерета. Естествения наклон на терена е 

стръмен. 
Трасето е по югоизточен скат, не пресича големи водни течения.  
В по-голямата си част – /участъка извън регулацията на селата/ пътя е без всякаква настилка, с различна 
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ширина, в някои участъци – доста стеснен. Пътят е изцяло в десния скат с неоформен наклон. Няма изградени 
съоръжения за отводняване на пътното платно. 

III. Изходни данни. 
1. Начална точка на обекта – км 0+200 . 
2. Крайна точка на обекта – км 1+051.45 /ОТ 1 от КРП на с. Всемирци/. 
3. Дължина на участъка – 901.45м, клас на пътя – местен път – Общински. 
4. Характер на терена – силно пресечен планински. 
5. Проектна скорост – 20 км/ч. 
6. Категория на движението – „леко”. 
7. Габарит:  Пътно платно – 5.00м. 
8. Напречен отводнител ф 500 с подпорна стена на км 0+200. 
9. Тръбни водосци ф 800 на км 0+310 и на км 0+585. 
10.  Бетонов окоп с метална решетка от км 0+085,58 до км 0+103,62. 
IV. Насоки на техническото решение. 
1. Технически параметри. 
Трасето на пътя следва съществуващото платно, като се придържа да е в изкоп около дебелината на 

конструкцията на настилката. Дължината на участъка е 851.45м, пътното платно е с ширина 5.00м.  
Подпорната стена е с дължина 8.00м и височина 2.50 м., а напречният отводнител е с ф 500м. Тръбните 

водостоци са с ф800.  
2. Основни изисквания. 
2.1. Да се спазва одобрения работен проект, като при невъзможност да се спазва да се потърси 

съдействие от проектанта. 
2.2. Конструкцията на настилката:  
2.2.1. плътен асфалтобетон – 4 см. 
2.2.2. заклинен трошен камък – 14 см. 
2.2.3. несортирани едрозърнести минерални материали – 27 см. 
2.3. Да се влагат качествени материали, като се прилагат декларации и сертификати за качество 

/съгласно ЗУТ/. 
Изпълнителят следва да извърши строително монтажни работи по изграждане на следните елементи от 

проект за 1 км път с. Света Петка – с. Всемирци в общ. Велинград, съгласно изготвен работен проект: 
1. Напречен отводнител ф 500 с подпорна стена на км 0+200; 
2. Водосток ф 800 на км 0+310; 
3. Водосток ф 800 на км 0+585; 
4. Нова асфалтобетонова пътна настилка. 

 
На обекта ще бъдат изпълнени следните видове и количества СМР: 

 

№ Видове СМР 
м-
ка к-во 

                              ПЪТНИ РАБОТИ     

  НОВО РЕШЕНИЕ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА НА С. СВЕТА ПЕТКА     

1. Изкопни работи м³ 2300.04 

2. Несортиран трошен камък фр. 0-75 м³ 1380.24 

3. Заклинен трошен камък фр. 40-80 м³ 698.68 

4. Плътен асфалтобетон с d=4 см т 478.95 

5. Насип за банкети от подходящ материал  м³ 116.48 

6. Подложен бетон под бордюри клас В15 м³ 0.33 

7. Бордюри 18/35/50 м 6.00 
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8. Бетон за ригула В20 м³ 66.00 

9. Бетон В30 за оформяне на кръстовище при км 0+909.75 – дясно м³ 2.00 

10
. 

Метална решетка над бетонов канал м 22.00 

11
. 

Напречен водоприемен канал при кръстовище на км 0+909.75-дясно м 4,20 

12
. 

Облицован окоп с ЕО – 1.5 – 100 м 8.00 

  ВОДОСТОЦИ     

  НАПРЕЧЕН ОТВОДНИТЕЛ Ф 500 И ПОДПОРНА СТЕНА Н=2.5, L=8.00; КМ 0+200 

1. Изкоп машинен в тежко земни почви м³ 19.00 

2. Изкоп машинен в земни почви м³ 29.00 

3. Насип от земни маси с трамбоване м³ 14.00 

4. Превоз на земни маси със самосвал на 3 км м³ 34.00 

5. Насип от трошен камък за дренаж м³ 6.00 

6. Насип от глина с трамбоване м³ 4.00 

7. Кофраж за подпорни стени м² 56.40 

8. Кофраж за бетонови шахти напречни отводнители м² 31.00 

9. Доставка и полагане на армировка А I ф 6.5 до ф 10 кг 20.00 

10
. 

Доставка и полагане на армировка А III кг 144.00 

11
. 

Доставка и полагане на пясъчна възглавница под напречни 
отводнители 

м³ 4.00 

12
. 

Доставка и полагане на бетон клас В15 подложен /под тръби напр. 
отводнители/ 

м³ 2.00 

13
. 

Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф 500 за напречни 
отводнители 

м 8.00 

14
. 

Хидроизолация на тръби напречни отводнители м² 17.40 

15
. 

Доставка и полагане на бетон клас В15 за основи на подпорни стени м³ 18.20 

16
. 

Доставка и полагане на бетон клас В20 за подпорни стени м³ 19.00 
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17
. 

Доставка и полагане на бетон клас В20 за шахти напречни 
отводнители 

м³ 2,7 

18
. 

Превоз на бетон м³ 41.90 

19
. 

Облицовка от едроломен камък на циментов разтвор М15 м² 3,7 

20
. 

Доставка и монтаж на чугунени решетки 50/50 по БДС-1623 за шахти 
напр. отв. 

бр. 4.00 

21
. 

Доставка и полагане на цим. разтвор М15 за замонолитване на чугун. 
решетки  

м³ 0.70 

22
. 

Доставка и полагане на барбакани от PVC ф 110 м 3,4 

23
. 

Доставка и монтаж на СПО м 8.00 

  ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 800 КМ 0+310.07; L=8.00     

1. Изкоп машинен в тежко земни почви м³ 25.00 

2. Изкоп машинен в земни почви м³ 36.00 

3. Насип от земни маси с трамбоване м³ 17.00 

4. Превоз на земни маси със самосвал на 3 км м³ 44.00 

5. Кофраж за вток /шахта и прагове/ м² 29.00 

6. Доставка и полагане на пясъчна възглавница м³ 5.00 

7. Доставка и полагане на бетон клас В15 подложен /под тръба вток/ м³ 3.00 

8. Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф 800 м 8.00 

9. Хидроизолация на водосток м² 20.00 

10
. 

Доставка и полагане на бетон клас В15 за стени и прагове – вток м³ 4,6 

11
. 

Превоз на бетон м³ 7,6 

12
. 

Облицовка от едроломен камък на циментов разтвор М15 – вток и 
отток 

м² 12,5 

13
. 

Доставка и полагане на несортиран трошен камък – 27 см м³ 8,2 

14
. 

Доставка и полагане на заклинен трошен камък – 14 см м³ 4.00 
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15
. 

Доставка и монтаж на парапет – вток м 2,2 

  ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 800 КМ 0+585.06; L=8.00     

1. Изкоп машинен в тежко земни почви м³ 25.00 

2. Изкоп машинен в земни почви м³ 36.00 

3. Насип от земни маси с трамбоване м³ 17.00 

4. Превоз на земни маси със самосвал на 3 км м³ 44.00 

5. Кофраж за вток /шахта и прагове/ м² 29.00 

6. Доставка и полагане на пясъчна възглавница м³ 5.00 

7. Доставка и полагане на бетон клас В15 подложен /под тръба вток/ м³ 3.00 

8. Доставка и полагане на стоманобетонови тръби ф 800 м 8.00 

9. Хидроизолация на водосток м² 20.00 

10
. 

Доставка и полагане на бетон клас В15 за стени и прагове – вток м³ 4,6 

11
. 

Превоз на бетон м³ 7,6 

12
. 

Облицовка от едроломен камък на циментов разтвор М15 – вток и 
отток 

м² 12,5 

13
. 

Доставка и полагане на несортиран трошен камък – 27 см м³ 8,2 

14
. 

Доставка и полагане на заклинен трошен камък – 14 см м³ 4.00 

15
. 

Доставка и монтаж на парапет – вток м 2,2 

  
БЕТОНОВ ОКОП С МЕТАЛНА РЕШЕТКА; L=17.57 ОТ КМ 0+085.58 ДО 

КМ 0+103.62     

1. Изкоп машинен в тежко земни почви м³ 27.00 

2. Изкоп машинен в земни почви м³ 40.00 

3. Насип от земни маси с трамбоване м³ 5.00 

4. Превоз на земни маси със самосвал на 3 км м³ 62.00 

5. Кофраж за стени бетонови окопи м² 57.80 

6. Доставка и полагане на бетон клас В20 за бетонови окопи м³ 11.00 
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7. Превоз на бетон м³ 11.00 

8. Доставка и монтаж на метална решетка за покриване на бетонов окоп м 18.00 

      
 

 
Място на извършване: пътен участък обект "Път с.Света Петка - с.Всемирци". 
 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 216 666,67 лв. без ДДС 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] 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.: 
Изисквания за личното състояние: От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за когото е 
налице което и да е от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП, както следва: 
 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 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 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, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
 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. 
Основанията по чл.56, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на 
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са: 
 1. лицата, които представляват участника; 
 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 
 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните 
органи. 
 Това са лицата, както следва: 
 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
 2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон; 
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 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при 
еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
 4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
 6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
 7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права 
съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
 8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; Когато лицето има повече от един прокурист, 
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 
Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител 
по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 
 9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 
контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 
 На основание чл.97, ал.6 от ППЗОП когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията 
за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки се подписва от 
лицето, което може самостоятелно да го представлява.   
На основание чл.97, ал.6  от ППЗОП декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 
Закона за обществените поръчки се подписва от лицата, които представляват участника.                         
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за 
изпълнител по съответната обособена позиция, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата 
на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
1. Участниците на основание чл.60 от ЗОП следва да са вписани в Централния професионален регистър на 
строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти втора група, трета категория съгласно 
Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 
  
Икономическо и финансово състояние:   
1. Участникът да има застраховка „Професионална отговорност" с покритие, произтичащо от нормативен акт 
– чл.171 от ЗУТ за изпълнение на обекти III-та категория по ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно 
чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството. 
 
Технически и професионални способности:  
I.Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, както следва:  
1.Технически ръководител на обекта, както следва: 
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация 
"строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно образование с четиригодишен курс на 
обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или 
"Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на 
взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния 
ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект 
или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по 
чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;  
• с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността.  
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ 
Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 
Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за 
изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от 
изискуемия експертен екип). 
 
II. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или 
еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален 
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орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 
държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да 
докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 
 
III. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 
14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“.  
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален 
орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 
държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната 
среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да 
докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО 
[] 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 места 

 
Критерий за възлагане: 
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: Показател 1 – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) 
Тежест: 70 т. 
  
Име: Показател 2 – Срок за изпълнение на строителството  
Тежест: 30 т. 
 
 
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 14.08.2017г.                     Час: (чч:мм) 17:00 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 12.09.2017г.                    Час: (чч:мм) 17:00 
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Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 15.08.2017г. – 12:00 часа 
  
Място на отваряне на офертите: Малка заседателната зала в административната сграда на община 
Велинград на адрес: гр.Велинград, бул.“Хан Аспарух“ №35. 
  

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 [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо:  
  
  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 
 
 
 
 

 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 28.07.2017г. 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) д-р Костадин Тодоров Коев   / п / (съгласно чл.2 от ЗЗЛД) 
Длъжност: кмет на община Велинград 

 


