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00749-2013-0001
I. II. IV.
BG-Ямбол: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на
изискванията, определени от възложителите
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18, За: Дарина
Чолакова, Любка Иванова и Мария Попова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046
686820; 046 686844, E-mail: region@yambol.government.bg, Факс: 046 662277
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за
участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и
възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на р. Тунджа и почистване
на коритото на реката в участък, граничещ с населеното място на с. Завой,
община „Тунджа” от ПК10 до ПК15, с дължина 775 м”
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на
изискванията, определени от възложителите
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Място на изпълнение: На територията на с. Завой, община Тунджа, област Ямбол
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Поръчката включва изграждане на предпазно съоръжение от габионни тела , с
дължина 477м ,разположено по левия бряг на р. Тунджа в северната част на с.
Завой, предпазна земно-насипна дига с дължина 125 м, както и почистване на
речния участък и оформянето на хидравличния профил на водното течения от т.
ПК 10 до т. ПК 15. При изпълнение на поръчката следва да бъдат извършени:
Изсичане и изкореняване на храсти и дървета и извличане извън коритото на
реката;Земни

работи;Оформяне

и

запълване

с

камък

на

фабрични

габиони,Изолационни работи – полагане на гео текстил, Бетонови, армировъчни
и кофражни работи при дъждопреливни съоръжения,Пътни работи – полагане на
паркови тела по откос,Инсталационни работи – преместване на ел. табла на
стълбовете
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Съобразно изготвения и одобрения инвестиционен проект.
Прогнозна стойност без ДДС
813334 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци
4
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
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III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Гаранцията за участие е в размер на 8000 лв. (осем хиляди), представена в една от
следните форми: парична сума, внесена по набирателната сметка на Областна
администрация - Ямбол: Банка: „Банка ДСК” Банков код (BIC): STSABGSF
Банкова сметка (IBAN): BG47 STSA 9300 3305 1437 79, или под формата на
банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от
стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков
път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът
избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Осигурени с Решение № 1 от 11.02.2013 г. на Междуведомствената комисия за
възстановяване

и

подпомагане

средства

за

извършване

на

неотложни

възстановително-укрепителни работи и плащане 50 % от стойността на СМР
авансово след подписване на договора; останалите 50 % – след получаване на
разрешение за ползване на обекта. Плащането се извършва по посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка след представяне на фактура и след одобряване
на средствата от първостепенния разпоредител.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен
за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Няма
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заявление за участие (оригинал);Копие от
документа за регистрация или единен идентификацион код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър;Копие от документа за самоличност, когато
участникът е физическо лице (в заверени от участника копия);Нотариално
заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал);Декларация
по чл. 47, ал. 1, т. 1 , б "а", "б", "в", "г", "д", ал. 2, т.5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
(оригинал);Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3, т. 4 и ал. 5, т.
2 от ЗОП (оригинал);Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
(оригинал);Декларация за запознаване с условията на обекта
(оригинал);Документ за закупена документация за участие (заверено от
участника копиe);Документ за гаранция за участие в процедурата и Декларация
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено от участника копие на годишен
баланс и отчет на приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка
една от последните 3 (три) счетоводно приключени години (в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си);
2.Информация за общия оборот и оборота от договори за строителството за
последните 3 (три) години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден
или е започнал дейността си), придружена със заверени копия от справките за
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приходите на строителните предприятия по видове строителство (част от
годишния финансов отчет). 3.Удостоверения от банки (извлечения от сметки,
официални банкови заявления и/или др.) и други документи, удостоверяващи
размера на финансовия ресурс (собствен и/или привлечен), с които участника
може безусловно да разполага при изпълнението на поръчката – оригинал.
Документите следва да са издадени не по-рано от 30 (тридесет) календарни дни
преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура. В документа
следва да бъде изрично записано, че финансовия ресурс или достъпа до кредитна
линия са налични и разполагаеми конкретно за настоящата процедура за
обществена поръчка. 4.Заверено от участника копие от застрахователна полица
по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранни юридически и
физически лица или техни обединения.
Минимални изисквания: 1.Общ оборот от дейността от предходните 3 (три)
счетоводно приключени години, в размер на 2 400 000 лв. (два милиона и
четиристотин хиляди) без включен ДДС – общо за трите години (в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си); 2.Оборот от
договори за строителство за предходните 3 (три) счетоводно приключени години,
в размер на 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди), без включен ДДС общо за трите години (в зависимост от датата, на която кандидатът или
участникът е учреден или е започнал дейността си). 3.Участникът да разполага
със собствен финансов ресурс или достъп до кредитна линия за осигуряване на
оборотни средства за изпълнение на дейностите по поръчката в размер не помалко от 400 000 лева (четири стотин хиляди лева). 4. Да притежава валидна
застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството (обнародвана в ДВ
бр.17 от 02.03.2004 г.) или еквивалентна за чуждестранните участници.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договори за строителство,
изпълнени през последните 5 (пет) години (в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си), придружен от
препоръки/референции за добро изпълнение - оригинал. 2.Заверени от участника
копия от валидни Сертификати за въведена интегрирана система за управление,
както следва:ISO 9001:2008 или еквивалентен - система за управление на
качеството в строителството, с обхват на сертификата в съответствие с предмета
на поръчката (заверено от участника копие);ISO 14001:2004 или еквивалентен система за управление на околната среда, с обхват на сертификата в съответствие
с предмета на поръчката (заверено от участника копие). 3.Декларация за
техническото оборудване (собствена и/или наета строителна техника), с което
разполага участника за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.
4.Списък на техническите лица, определени за участие в поръчката (данни за
собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за
извършване на строителството). 5. Заверено от участника копие от
Удостоверение за вписване в ЦПРС за четвърта група, първа категория – т.4.1.4,
строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "ж"от ЗУТ - съоръжения за геозащита и
брегоукрепване по реките и морския бряг, съгласно Правилника за реда за
вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, както и
чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи и/или ако е
чуждестранен участник да представи сертификат или документ за регистрация от
административен орган или еквивалентен документ, издаден от държавата, в
която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, да осъществява дейности за извършване на строителномонтажни работи обект на настоящата обществена поръчка или декларация от
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компетентени органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в
съответния професионален регистър на държавата, в която е установен.
Минимални изисквания: 1.Изпълнени през последните 5 (пет) години (в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността
си) най-малко един обект: – строителство на брегоукрепителни съоръжения или строителство на надземни предпазни съоръжения и поне един договор за
строителство във водна среда. 2.Да има внедрени системи: за управление на
качеството в строителството и за управление на околната среда. 3.Да разполага с
необходимата техника и инструментариум, обезпечаващи изпълнението на
поръчката. Участникът трябва да разполага минимум със собствена и/или наета
механизация, съгласно Техническата спецификация. 4.Да разполага с технически
правоспособни лица за изпълнение на поръчката. „Технически ръководител” който трябва да притежава: - минимум 10 (десет) години опит в областта на
строителство, от които минимум 5 (пет) години на позиция „Технически
ръководител”; „Координатор по безопасност и здраве” - който трябва да
притежава: - валидно 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; - и най-малко 2 (две) години стаж
като Координатор по безопасност и здраве. 5.Да бъде вписан в Централния
професионален регистър на строителя за четвърта група, първа категория – т.
4.1.4, строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "ж" от ЗУТ - съоръжения за геозащита
и брегоукрепване по реките и морския бряг, съгласно Правилника за реда за
вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, както и
чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи и/или ако е
чуждестранен участник да има еквивалентно право да извършва такава дейност
на територията на страната, където е регистриран.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена за изпълнение; тежест: 50
Показател: срок за изпълнение; тежест: 35
Показател: гаранционен срок на СМР; тежест: 15
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен
документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.06.2013 г. Час: 17:30
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Платими документи
ДА
Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане
Заинтересуваните лица могат да получат копия от документацията за участие, в
сроковете, посочени в обявлението за обществена поръчка, срещу заплащане на
цена в размер на 30 лв.(тридесет лева) за всеки отделен комплект в касата на
Областна администрация – Ямбол, находяща се на ет. 3 в сградата, или по
следната банкова сметка в ОББ – клон Ямбол; IBAN BG 95UBBS80023106143800,
най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.06.2013 г. Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.06.2013 г. Час: 10:00
Място
сградата на Областна администрация - Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с
нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на
ЕС
НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
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VI.4.2) Подаване на жалби
Чл. 120 от ЗОП
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
23.05.2013 г.
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