УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закон за обществените поръчки, Община
Чепеларе обявява обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общински път от
разклон село Богутево – село Острица – село Лилеково“
I. Кратко описание:
Основен ремонт на общински пътища на четвъртокласна пътна мрежа от
разклон село Богутево – село Острица – село Лилеково с обща дължина 5 350 м.
Строително-монтажните работи ще се извършват по предварително възлагане от
Възложителя към Изпълнителя.
Следва да бъдат извършени следните видове дейности: Изкърпване на
съществуващата асфалтова настилка с единични кръпки, а на отделни места следва да
бъде положен изцяло нов асфалт; фрезоване на неравностите по съществуващата
настилка; полагане на чакъл на предвидените уширения и полагане на асфалт –
неплътна смес на уширенията и дупките по пътя, битумен разлив и полагане на плътна
асфалтова смес на целия участък; направа на канавка (необлицована) откъм ската на
отделни участъци по пътя.
II. Видове дейности:

СКАТЕН ИЗКОП ЗА ПОЧИСТВАНЕ И УШИРЕНИЕ В ЗЕМНИ
1 ПОЧВИ

м3

2 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 1КМ

м3

3 ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА-доставка и полагане

м3

ФРЕЗОВАНЕ НА АСФ.Н-КА /ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ДО
4 ДЕПО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

м2

5 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АФАЛТОБЕТОН - неплътна смес

т

6 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АФАЛТОБЕТОН - плътна смес – 4 см.

т

7 БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА

м2

8 ИЗКОП ЗА НАПРАВА ЗЕМНА КАНАВКА

м3

РЪЧНО ИЗКЪРПВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА ЧРЕЗ
ОБРЯЗВАНЕ,ПОЧИСТВАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ С ПЛЪТЕН
АСФАЛТОБЕТОН, С ДЕБЕЛИНА НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА
9 4-6 СМ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 3+500

м2
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III. Прогнозна стойност и срок за изпълнение:
Стойността за изпълнение на поръчката до 260 000 лв. без ДДС;
Срокът за изпълнение на строителството е съгласно офертно предложение на избрания
за Изпълнител, но не по-дълъг от 31.10.2014 г. Кандидат предложил срок за изпълнение
по-дълъг от 31.10.2014 г ще бъде отстранен от участие в поръчката.
IV. Място на извършване:
Община Чепеларе
V. Изисквания за изпълнението:
1.
Участниците трябва да са вписани в Централен професионален регистър на
строителя. Представя се в офертата копие от Удостоверение за вписването.
При сключване на договор с избрания за Изпълнител, същият представя валидни
застраховки: по чл. 171 от Закона за устройство на територията и застраховка трудова
злополука.
2. Участникът трябва да приложи минимум един изпълнен договор за строителство със
същия или сходен* предмет, както и референция за добро изпълнение към него, която
съдържа, предмета, възложителя и цената на договора.
*Забележка: Под „сходен“ предмет се разбира ремонт/ рехабилитация/ реконструкция на
пътни и улични мрежи.
3. Участникът представя в офертата си Списък - декларация на лицата, които ще бъдат
заети при изпълнението на строителството, като участникът следва да разполага с
минимум:
Ръководител — строителен инженер, притежаващ образователна степен
„Магистър", специалност „Пътно /Транспортно/ строителство", с не по- малко от 5
години професионален опит по специалността;
- Технически ръководител - един ръководител асфалтови работи –
строителен техник и / или строителен инженер с не по- малко от 5 години
професионален опит;
Отговорник по контрола на качеството - притежаващ съответното
удостоверение
- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - лице, което
притежава съответното удостоверение.
Участникът следва да представи подходящи документи за доказване на минималните
изисквания на Възложителя /дипломи, трудови книжки, удостоверения, сертификати и
др./
4. Участникът представя Списък - декларация на техниката, която ще използва при
изпълнение на строителството, като следва да разполага с минимум:
1. Валяци – 2 бр.;
2. Автогодурнатор – 1 бр.;
3. Самосвали -2 бр.;
4. Комбиниран багер-челен товарач -1 бр.
5. Асфалтополагач - 1 бр.;
6. Водоноски - 1 .бр.
7. Пътна фреза-1 бр.
8. Автогрейдер - 1 бр.
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Участникът следва да представи документи доказващи наличието на собствена или
наета техника /талони за собственост, договор за наем, договор за лизинг и др./. При
сключване на договор с избрания за изпълнител се представят документи за платена
гражданска отговорност за 2014 г., винетен стикер /които ще се използват извън
населените места/.
5. Участникът следва да представи гаранционни срокове за изпълнението на строително
монтажните работи съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация
на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Предложените гаранционни срокове са съгласно видовете работи предмет на
настоящата обществена поръчка - свободен текст.
6. Да влага материали и изделия, чиито технически характеристики да съответстват на
изискванията на БДС за съответния вид, Закона за техническите изисквания към
продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти;
7. При изпълнение на обекта да се спазват сега действащи норми за изпълнение на
съответните видове СМР, Закона за устройство на територията, ПИПСМР и други
закони, наредби и правилници свързани с изброените до тук.
8. Изпълнителят да спазва всички мероприятия свързани с безопасността, хигиена на
труда и противопожарна охрана при извършване на строително-монтажните работи;
В офертата участниците представят изискваните от Възложителя документи, както и:
всички образци на декларации - попълнени, подписани и подпечатани.
предложени единични цени за видовете строително-монтажни работи и анализи
към тях, като участникът включва всички разходи за труд, техника, материали, всички
транспортни разходи и печалба свързани с описаните по-горе дейности за единица
мярка. Същите се изготвят по действащите сметни норми за съответния вид
строителство
VI. Критерий за възлагане:
Oпределен критерий за оценка – „икономически най-изгодна оферта”.
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.
Допуснатите до участие участници ще бъдат класирани по следните показатели и
относителната им тежест за определяне на комплексна оценка както следва:
К = Ц х 50 % + С х 50 % , където:

Показател 1
Ц – Цена – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение, като
оценката е комплексна и включва три подпоказателя: Ц1 и Ц2 и Ц3
На оценка подлежат ценообразуващите показатели: Часова ставка в лв. + %
Допълнителни разходи за механизация + % Печалба, посочени от участника в Ценова
оферта.
Ц= (Ц1+ Ц2 +Ц3), където:
Ц = Ц1(часова ставка в лв.) + Ц2 (% допълнителни разходи за механизация) + Ц3
(% печалба).
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Ц1 Максимална оценка 40 т. за часова ставка в лв. получава предложението,
което предлага най - малка часова ставка. Предложенията се степенуват в низходящ ред,
като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. по- малко от предхождащото
го, а именно 30т., 20т., 10т. всички останали предложения получават 1 т.
Ц2 Максимална оценка 30 т. за % допълнителни разходи за механизация
получава предложението, което предлага най - малък процент. Предложенията се
степенуват в низходящ ред, като всяко по-малко добро предложение получава с 10 т. помалко от предхождащото го, а именно 20т., 10 т., всички останали предложения
получават 1 т.
Ц3 Максимална оценка 30 т. за % печалба получава предложението, което
предлага най - малък процент. Предложенията се степенуват в низходящ ред, като всяко
по-малко добро предложение получава с 10 т. по - малко от предхождащото го, а
именно 20 т., 10 т., всички останали предложения получават 1 т.
С оглед съпоставимостта на предложенията предложеният размер на часова
ставка в лв. трябва да е еднакъв за всички дейности, предложения % допълнителни
разходи трябва да е еднакъв за всички дейности и предложения % печалба трябва да е
еднакъв за всички дейности. Участници, чиято ценова оферта не съответства на това
условие няма да бъдат оценявани.
Показател 2
С - Срок за изпълнение.
Точките на кандидатите се определят в съотношение към най-кратък срок за
изпълнение по следната формула:
С = (Сmin/Сn) x 100, където:
Сmin е най-краткия предложен срок за изпълнение
Сn е срока за изпълнение на оценяванияия кандидат
На първо място се класира участникът, получил най-висок коефициент К
комплексно.
Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100.
VII. Необходими документи за участие:
1. Административно сведение;
2. Заверено копие от документ за регистрация на участника или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът
е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е
физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален
превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението;
3. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП
4. Ценово предложение;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, т. 2а, т.
5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и
т. 3 от Закона за обществените поръчки
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за
обществените поръчки;
8. Справка за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката;
9. Справка декларация за експертите по изпълнението;
10. Списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на
обществената поръчка;
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11. Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален
регистър на строителя
12. В Свободен текст декларация за гаранционните срокове за изпълнение на
строително-монтажните работи;
VIII. Условия за получаване на приложенията към поканата за участие:
Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на
Възложителя Община Чепеларе – www.chepelare.org в раздел „Профил на купувача”.
IX. Подаване на оферти
Офертите трябва да бъдат подадени на български език и да бъдат получени преди
крайния срок на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено
лице.
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик в Публичната покана на
адрес Област Смолян, Община Чепеларе, град Чепеларе, ул. "Беломорска" № 44Б, стая
17, Тел: 03051 82-80, факс: 03051 82-79
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