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: ПО-05-1859/26.03.2020г.

Възложител: [РИОСВ]
Поделение (когато е приложимо): [Стара Загора]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 01314]
Адрес: [гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Христо Пенчев Иванов], [Ася
Борянова Илинова],
Телефон: [042692226]
E-mail: [biostz@stz.riew.gov.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:
[] Строителство
[] Доставки
[Х] Услуги
Предмет на поръчката: „Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия

характер на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват „Балабана“,
ведно с подготовка на необходимата документация за одобряването му в Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, Община Елхово и „Напоителни
системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен, както и упражняване на авторски
надзор по време на строителството“.
Кратко описание: С поръчката ще бъде възложена изработката на детайлен Технически

проект, базиран на резултатите от извършените комплексни предпроектни проучвания от
Дейност 1, съдържащ подробни количествено-стойностни сметки, необходима техника,
оборудване и материали за изпълнението на дейностите, свързани за възстановяване на
заливаемия характер на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и Поддържан резерват
„Балабана“ за осъществяване на проект „Подобряване на природозащитното състояние
на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“
и „Балабана“ (№BG16M1OP002-3.007-0010-C01) по ОПОС 2014-2020 г., да бъде
подготвена документацията, необходима за одобряването на проектите в Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, Община Елхово и „Напоителни
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системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен. В поръчката е включено и
упражняването на авторски надзор по време на строителството по всички части на
проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и
подзаконовите нормативни актове към него, до въвеждане на обекта в експлоатация и
приемането му от възложителя;
Място на извършване: съгласно потребностите във връзка с изпълнение на услугата
Обща прогнозна стойност на поръчката - 33 085.00 лв. без ДДС [ тридесет и три хиляди и
осемдесет и пет лв. без ДДС ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]
Наименование: Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер

на Поддържан резерват „Долна Топчия“ и подготовка на необходимата документация за
одобряването му в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив,
Община Елхово и „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен –
прогнозна стойност – 10970.00 лв. без ДДС;
Осъществяване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с
разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него – прогнозна стойност
– 858.00 лв. без ДДС.
Прогнозна стойност (11828.00 в лв., без ДДС): [единадесет хиляди осемстотин двадесет и осем
лв. без ДДС]
Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: Изготвяне на технически проект за възстановяване заливаемия характер

на Поддържан резерват „Балабана“ и подготовката на необходимата документация за
одобряването му в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив,
Община Елхово и „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна Тунджа, гр. Сливен –
прогнозна стойност – 19715.00 лв. без ДДС;
Осъществяване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с
разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него – прогнозна стойност
– 1542.00 лв. без ДДС.
Прогнозна стойност (21257.00 в лв., без ДДС): [двадесет и една хиляди двеста петдесет и седем
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.:
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Право на участие в поръчката имат всички български и чуждестранни физически и
юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и
Възложителя. При участници обединения, които не са юридически лица, Възложителят изисква
представянето на копие от документа за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
4. посочва се лицето, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в
т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва
и подаде офертата, което да представлява обединението в хода и при изпълнение на
обществената поръчка;
5. да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението е създадено за срок
не по-малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове
на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му,
че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението;
Изисквания за личното състояние: За участника следва да не са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, за
когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 ЗОП, възникнали преди или
по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в поръчката е
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице
някое от основанията за отстраняване.
При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на
горните основания за отстраняване – Образец № 3 и Образец 4.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника или кандидата, съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от
едно лице, всички лица подписват отделна декларация – Образец № 3
Към офертата участниците подават декларация и за обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 3-6 от ЗОП – Образец 4. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява – чл.
192, ал. 3 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [не се поставя изискване]
Икономическо и финансово състояние: [не се поставя изискване]
Технически и професионални способности:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет идентични или сходни с тези
на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата - минимум една.
Под „сходни дейности“ следва да се разбира изготвяне на технически проекти и
осъществяване на авторски надзор в областта на хидротехническото
строителство.
За деклариране съответствието с изискването, посочено в т. 1, участниците представят
списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на описание, стойности, дати и получатели на услугата.
Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на заявленията за участие
или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, заявена от участника, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
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Участникът трябва да разполага със следния персонал и /или с ръководен състав с
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- ИНЖЕНЕР–ГЕОДЕЗИСТ, притежаващ Пълна проектантска правоспособност
или еквивалента.
-

ХИДРОИНЖЕНЕР, притежаващ Пълна проектантска правоспособност или
еквивалента

-

ИНЖЕНЕР „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ“,
проектантска правоспособност или еквивалента.

притежаващ

Пълна

За деклариране съответствието с този критерий за подбор участникът следва да
представи списък на персонала (декларация образец № 8), който ще изпълнява
поръчката.
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор, както и Декларации по
приложения 2 и 4 към Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари. Документите се представят и за подизпълнителите и третите
лица, ако има такива.
Чуждестранните участници могат да докажат правото да изпълняват съответната
дейност с документи, от държавата, в която са установени. Възложителят ще приеме за
доказателство и еквивалентни документи, издадени от органи, установени в други
държави, както и членство/вписване в еквивалентна организация на чуждестранни
участници.
Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на заявленията за участие
или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, заявена от участника, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 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.
Съгласно чл. 65, от ал. 1 до ал. 7 ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с техническите способности и професионалната компетентност.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на
капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от
поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията
за отстраняване от процедурата. В случай, че трето лице, не отговаря на някое от
условията, възложителят изисква от участника да го замени.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на горепосочените условия.
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Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] 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:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: [06/04/2020 г.]
Час: (чч:мм) [17.30]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (06/05/2020 г) [тридесет дни, считано от крайния срок за подаване на офертите]
Час: (чч:мм) [17.00]
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [07.04.2020 г. ], 14.00 ч.
Място на отваряне на офертите: [РИОСВ Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Стара планина
№2]

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: [Х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Идентификация на проекта, когато е
приложимо: Проект „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания
91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана” №BG16M1OP002-

3.007-0010-C01 по ОПОС 2014-2020 г.

Друга информация (когато е приложимо): [……]
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Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от
упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с обратна разписка в сградата на Регионална инспекция по околната среда и
водите – гр. Стара Загора на адрес: град Стара Загора, 6000, ул. „Стара планина” № 2 и
следва да съдържа:
1. Представяне на участника - образец № 1 от документацията (представя се в
оригинал).
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец № 3 от
документацията (представя се в оригинал).
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – образец № 4 от
документацията (представя се в оригинал).
4. Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на описание, стойности, дати и получатели на
услугата по Образец 9
5. Списък на лицата, който ще изпълнява поръчката- Декларация по чл. 63, ал. 1, т.
5 от ЗОП (образец № 8)
6. Нотариално заверено пълномощно за представителство (представя се само ако
офертата не е подписана от законния представител на участника).
7. Попълнено предложение за изпълнение на поръчката (техническо предложение) образец № 6 от документацията (представя се в оригинал и за всяка от
обособените позиции по отделно).
8. Ценова оферта - образец № 7 от документацията (представя се в оригинал и за
всяка от обособените позиции по отделно).
9. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката образец № 5 от документацията (представя се в оригинал).
10. Опис на представените документи.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [26.03.2020 г.]

Възложител Пламен Кънчев Йорданов
Трите имена: /Подпис и печат/ П.П. заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП/
Длъжност: [Директор]
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