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ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПОРЪЧКА  

Директива  2oi4/24/ЕС  / ЗОП  

Q Проект  на  обявление  
®Обявление  за  публикуване  

РАЗДЕЛ  I: ВЪЗЛАГАЩ  ОРГАН  
I.i) Наименование  и  адреси  1 (моля, посочете  всички  възлагащи  органи, които  
отговарят  за  процедурата) 
Официално  наименование : 
Община  Кочериново  

Национanен  регистрационен  номер: 2 
000261491 

Пощенски  адрес: 
пл . Трети  март  №1 
Грдд: 
Кочериново  

код  NUTS: 
BG415 

Пощенски  код: 
2640 

Държава: 
BG 

Лице  за  контакт: 
Наталия  Чамишка  

Телефон: 
+359 	70532011 

Електронна  поща: 
obst_kocherinovo@mail.bg  

Факс: 
+359 70532330 

Интернет  адрес/и  
Основен  адрес  (URL): 
http://www.ob-kocherinovo.bg  

Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): 
http: //www. оЬ-kосhегіпоvо.Ьg/ТаЬіе/ бD09б9F%D1%80 бD0%ВЕ%D1%84%D0%В8%D0%ВВ  
-%DO%BD%DO%ВО-%DO%ВА%D1%83%DO%BF%D1%83%DO%В2%DO%ВО%D1%87%DO%ВО/ 

I.2) Съвместно  възлагане  

различни  държави  - приложимото  национално  
поръчки: 

за  покупки  

■ Поръчката  обхваща  съвместно  възлагане  
В  слуцай  на  съвмесгно  възлагане, обхващащо  
законодателство  в  сферата  на  обществените  

ППоръчката  се  възлага  от  централен  орган  
I.g) Комуникация  
►~~ Документацията  за  обществената  поръчка  е  достъпна  за  неограничен  и  пълен  пряк  безплатен  

поръчка  е  ограничен. Допълнителна  информация  

достьп  на: (URL) 
http: //www.ob-kocherinovo.bg  

[] достьпът  до  документацията  за  обществената  
може  да  се  получи  на: (URL) 
Допълнителна  информация  може  да  бъде  получена  от  

►~~ Горепосоченото /ите  място/места  за  контакт  
Пдруг  адрес: (моля, посочете  друг  адрес) 
Офертите  или  заявленията  за  участие  трябва  
Q електронно  посредством : (URL) 

да  бъдат  изпратени  

адрес) 
►~~ горепосоченото /ите  място/места  за  контакт  
Q до  следния  адрес: (моля, посочете  друг  
❑ Fлектронната  комуникация  изисква  използването  на  средства  и  устройства, които  по  принцип  не  

са  досгьпни. Възможен  е  неограничен  и  пълен  пряк  безплатен  достъп  на: (URL) 

I.4) Вид  на  възлагащия  орган  
Q Министерство  или  всякакъв  друг  национален 	❑Публичноправна  
или  федерanен  орган, включително  техни  
регионални  или  местни  подразделения  

организация  

институция /агенция  или  
организация  международна  

■ Национална  или  федерanна  агенция /служба 	■ Европейска  

►~~ Регионanен  или  местен  орган 	 ■ друг  тип: 
Q Регионална  или  местна  агенция /служба  
I.5) Основна  дейност  

❑ Настаняване /жилищно  строителство  и  места  
за  отдих  и  култура  

►~~ Общи  обществени  услуги  
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❑ Отбрана  
Q Обществен  ред  и  безопасност  
Q Околна  среда  
Q Икономически  и  финансови  дейности  
гJ3дравеопазване   

Q Социална  закрила  
Q Отдих, култура  и  вероизповедание  
❑ Образование  
❑ Друга  дейност: 	  

РАЗДFЛ  II: ПРЕДМЕТ  

II.i.i) Наименование: 
„Упражняване  на  строителен  надзор  в  процеса  на  изпълнение  на  СМР  за  
обект  
Референтен  номер:2 
II. i.2) Основен  CPV код: 	715 210 0 0 

Допълнителен  CPV код: 1 2 

II.i.g) Вид  на  поръчка  
[] Строителство 	❑Доставки 	 Услуги  

II.1.4) Кратко  описание: 
Предметъ  на  обществената  поръчка  е „Упражняване  на  строителен  надзор  в  
процеса  на  изпълнение  на  СМР  за  обект  
"Рекултивация  на  общинско  депо  за  неопасни  битови  отпадъци, находящо  се  
в  землището  на  с. Бараково, 	община  Кочериново" и  оцёнка  за  съответствие  
на  инвестиционния  проект  с  основните  иsисквания  на  строежа  по  ЗУТ  - 
Комплексен  доклад ~~ и  обхваща  извършване  на  консултантски  услуги  по  
смисъла  на  чл.16б  от  3УТ  при  инженеринга  на  обекта. 
II.>l.g) Прогнозна  обща  стойност:2 
Стойност, без  да  се  включва  ДДС: 	 910 0 О . 0 0 	 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.i.6) Разделяне  на  обособени  позиции  
Настоящата  поръчка  е  разделена  на  обособени  позиции  

❑ Да  
►~~ Не  

Оферти  могат  да  бъдат  подавани  за  
❑ всички  обособени  позиции  
■ максимален  брой  обособени  позиции: 
■ само  една  обособена  позиция  

■ Максимален  брой  обособени  позиции, които  могат  да  бъдат  възложени  на  един  оферент: 
Q Възлагащият  орган  си  запазва  правото  да  възлага  поръчки, комбиниращи  следните  обособени  

позиции  или  групи  от  обособени  позиции: 

РАЗДFЛ  II.2) Описание  / обособена  позиция  
II.2) Описание  1 
II.2.1) Наименование: 2 
Обособена  позиция  №: 
2 

II.2.2) Допълнителни  CPV кодове  2 
Основен  CPV код: 1 	 715 210 0 0 
Допълнителен  CPV код: 1 2 

II.2.3) Място  на  изпълнение  
Основно  място  на  изпълнение : 
землището  на  с. Бараково, местност  „Айдере", Община  Кочериново  
код  NUTS:1 BG415 
II.2.4) Описание  на  обществената  поръчка: 
(естество  и  количество  на  сгроителни  работи, доставки  или  услуги  или  указване  на  потребности  и  
изисквания) 
Извършване  на  дейности  по  изготвяне  на  комплексен  доклад  за  оценка  на  
съответствието  и  упражняване  на  строителен  надзор  на  обекта. 
II.2.5) Критерии  за  възлагане  
~ Критериите  по-долу  
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►~~ Критерий  за  качество  - Име: / Тежесг: 1 z 20 

i 	Техническо  предложение  за  изпълнение  на  поръчката 	б0о  
❑ Критерий, свързан  с  разходи  - Име: / Тежесг: i 2 

►~~ Цена  - Тежест: 21 

40% 
❑ Цената  не  е  единственият  критерий  за  възлагане  и  всички  критерии  са  посочени  само  в  

документацията  на  обществената  поръчка  

II.2.6) Прогнозна  стойност  
Стойност, без  да  се  включва  ДДС: 	 910 0 0. 0 0 	 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  динамична  
система  за  покупки  
Продължителност  в  месеци: 13 или  Продължителност  в  дни: 
или  
Начална  дата: 	 дд/мм/гггг  
Крайна  дата: 	 дд/мм/гггг  

Тази  поръчка  подлежи  на  подновяване 	 Да  ❑ Не  ►~~ 
Описание  на  подновяванията: 

II.2.9) Информация  относно  ограничение  за  броя  на  кандидатите, 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  кандидати: 

11.2. io) Информация  относно  вариантите  
Ще  бъдат  приемани  варианти 	 Да  ❑ Не  ►~~ 

II.2.11) Информация  относно  опциите  
Опции 	 Да  ❑ Не  ►~~ 
Описание  на  опциите: 

II.2.12) Информация  относно  електронни  каталози  
Q Офертите  трябва  да  бъдат  предсгавени  под  формата  на  електронни  каталози  или  да  включват  

електронен  каталог  
II.2.13) Информация  относно  средства  от  Европейския  съюз  
Обществената  поръчка  е  във  връзка  с  проект  и/или  програма, финансиран /а  сьс 	Да 	Не  ❑ 
средства  от  Европейския  сьюз  
Идентификация  на  проекта: 
Оперативна  програма  Околна  среда  2014 - 2020 г. 
II.2.14) Допълнителна  информация: 
Срокът  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  е  съобраsен  със  срока  на  
изпълнение  на  договора  за  инженеринг  на  обекта. Възложителят  предвижда  
срок  за  изпълнение  на  инженеринг  13 месеца, поради  което  посочва  този  
срок  и  за  строителния  надзор. 
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РАЗДЕЛ  III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА  И  
ТЕХНИЧЕСКА  ИНФОРМАЦИЯ  
III.i) Условия  за  участие  
III.i.i) Годност  за  упражняване  на  професионалната  дейност, включително  
изисквания  във  връзка  с  вписването  в  професионални  или  тьрговски  регистри  
Списьк  и  кратко  описание  на  условията: 
Участникът  да  притежава  валидно  цдостоверение/Лиценз  съгласно  чл.167 
от  3УТ  за  извършването  на  консултантски  услуги  по  чл.lбб  от  ЗУТ. В  
случай, че  участникът  е  чуждестранно  лице  съгласно  чл.lбб, ал.7 от  ЗУТ  
тази  дейност  може  да  се  иsвършва  и  от  лица, притежаващи  документ, 
иsдаден  от  компетентен  орган  на  държава  членка  на  ЕС, или  на  друга  
държава  - страна  по  Споразумението  за  Европейското  икономическо  
пространство, удостоверяващ  правото  да  извършват  такава  дейност. 

Участникът  предоставя  (декларира ) в  Единния  европейски  документ  
за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП) информация  за  обстоятелството  съобразно  
националните  баsа  данни, в  която  се  съдържат  декларираните  
обстоятелства, или  компетентните  органи, които  съгласно  
законодателството  на  държавата, в  която  участникът  е  установен  са  
длъжни  да  предоставят  информацията. 

В  случай  на  участие  на  обединение, което  не  е  юридическо  лице  
спаsването  на  изискването  се  доказва  от  тези  членове  на  обединението, 
които  съобразно  разпределението  на  участието  на  лицата  при  изпълнение  
на  дейностите, предвидено  в  договора  за  създаване  на  обединението  са  
ангажирани  с  изпълнението  на  строителен  надзор. 

Когато  участникът  предвижда  участие  на  подизпълнители  изискването  
се  доказва  за  теsи  подизпълнители, които  съобразно  вида  и  дела  от  
поръчката, които  са  им  въsложени  ще  изпълняват  строителен  надзор. 

За  доказване  на  посоченото  изискване  участниците  представят  
преди  сключването  на  договор  за  обществена  поръчка: Удостоверение  за  
извършване  на  дейностите  по  чл. 166, ал. 1, т. 1 от  ЗУТ, съгласно  
Наредба  №  РД-02-20-25 от  3 декември  2012 г. за  условията  и  реда  за  
издаване  на  удостоверение  за  вписване  в  регистъра  на  консултантите  за  
оценяване  на  съответствието  на  инвестиционните  проекти  и/или  
упражняване  на  строителен  надзор  или  еквивалентен  документ  - (заверено  
копие). В  случай, че  участникът  е  чуждестранно  лице  той  може  да  
представи  валиден  еквивалентен  документ  или  декларация  или  
удостоверение, издадени  от  компетентен  орган  на  държава  - членка  на  
Европейския  съюз, или  на  друга  държава  - страна  по  Споразумението  за  
Европейското  икономическо  пространство, докаsващи  вписването  на  
участника  в  съответен  регистър  на  тази  държава  - чл. 60, ал. 1 от  30П. 
Документът  може  да  се  изиска  и  в  кода  на  провеждане  на  обществената  
поръчка  при  спазване  условията  на  чл.б7, ал.5 от  ЗОП. 
III.i.г) Икономическо  и  финансово  състояние  
❑ Критерии  за  подбор, както  е  указано  в  документацията  за  обществената  поръчка  
Списьк  и  кратко  описание  на  критериите  за  подбор: 
1.Участниците  в  обществената  поръчка  следва  да  притежават  валидна  
застраковка  „Професионална  отговорност" на  участниците  в  проектирането  
и  строителството  по  чл. 171 от  3УТ  за  консултант  иsвършващ  оценка  на  
съответствието  и  строителен  надзор  с  минимално  покритие, съответстващо  
на  категорията  на  строежа, обект  на  настоящата  обществена  поръчка. 
Участникът  попълва  поле  5) на  раздел  В: Икономическо  и  финансово  
състояние, Част  IV: „Критерии  за  подбор" от  ЕЕДОП. 
3а  доказване  на  посоченото  изискване  участниците  представят  преди  
сключването  на  договор  за  обществена  поръчка: заверено  копие  на  
застраховка  „Професионална  отговорност" на  участниците  в  проектирането  
и  строителството  по  чл. 171 от  ЗУТ, покриваща  минималната  
застракователна  сума  за  консултант, извършващ  строителен  надзор  и  
оценка  на  съответствието  за  категорията  строеж, в  която  попада  обекта  
на  поръчката  или  съответен  валиден  аналогичен  документ  или  еквивалент, 
съгласно  законодателството  на  страната, в  която  е  регистриран  
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участникът  чуждестранно  лице. 
документът  може  да  се  изиска  и  в  хода  на  провеждане  на  обществената  
поръчка  при  спазване  условията  на  чл.б7, ал.5 от  30П. 
Когато  по  основателна  причина  участникът  не  е  в  състояние  да  представи  

поисканите  от  възложителя  документи, той  може  да  докаже  своето  
икономическо  и  финансово  състояние  с  помощта  на  всеки  друг  документ, 
който  възложителят  приеме  за  подкодящ. 
Изисквано  минимално /ни  ниво/а: 2 
1.1.Участниците  в  обществената  поръчка  следва  да  притежават  валидна  
застраховка  „Професионална  отговорност" на  участниците  в  проектирането  
и  строителството  по  чл. 171 от  3УТ  за  консултант  извършващ  оценка  на  
съответствието  и  строителен  надзор  с  минимално  покритие, съответстващо  
на  категорията  на  строежа, обект  на  настоящата  обществена  поръчка, а  
именно: 200 000 лева, каквато  е  минималната  застракователна  сума  за  
консултант, извършващ  оценката  на  съответствето  и  строителен  надзор  на  
обекти  втора  категория  по  чл. 137, ал. 1, т. 2 3УТ, съобразно  чл.5, 
ал.З, т.2 и  чл. 5, ал. 4, т. 2 от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  
задължително  застраковане  в  проектирането  и  строителството . 
3а  съдружник  в  обединение, или  подизпълнител, който  е  
установен/регистриран  извън  Република  България, застраховката  за  
професионална  отговорност  следва  да  бъде  еквивалентна  на  тази  по  чл. 
171, ал. 1 от  3УТ, но  издадена  съгласно  законодателството  на  държавата, 
в  която  е  установен/регистриран  стопанският  субект. 
Подиsпълнители, които  ще  изпълняват  дейност  по  строителен  надзор  и/или  
оценка  на  съответствието, както  и  онези  съдружници  в  обединение, което  
не  е  ЮЛ, но  съгласно  договора  за  обединение  ще  иsпълняват  дейност  по  
строителен  надзор  и/или  оценка  на  съответствието, също  следва  да  
притежават  валидна  застраковка  „професионална  отговорност", отговаряща  
на  горепосочените  изисквания. 
III.i.g) Технически  и  професионални  възможности  
❑ Критерии  за  подбор, както  е  указано  в  документацията  за  обществената  поръчка  
Списък  и  кратко  описание  на  критериите  за  подбор: 
1.Участниците  следва  да  са  изпълнили  през  последните  3 (три) години, 
считано  от  датата  на  подаване  на  офертата, услуга  с  предмет, идентичен  
или  сходен  с  предмета  на  поръчката. 
Участникът  следва  да  предостави  изискуемата  информация  по  в  Част  IV 
„Критерии  за  подбор", Раздел  В „Текнически  и  професионални  
способности", т. 1а) от  ЕЕДОП  за  дейностите  с  предмет, идентичен  или  
скоден  с  този  на  поръчката, изпълнени  за  последните  три  години, считано  
от  датата  на  подаване  на  офертата, с  посочване  на  стойност, получател, 
дата  на  приключване  на  иsпълнението, мястото, вида  и  обема  на  
изпълнените  дейности. 
3а  доказване  на  посочените  изисквания  участниците  преди  сключването  на  
договор  за  обществена  поръчка: Списък  на  услугите, които  са  идентични  
или  сходни  с  предмета  на  обществената  поръчка, с  посочване  на  
стойностите, датите  и  получателите, ваедно  с  докаsателство  за  
извършената  услуга. 
Документът  може  да  се  изиска  и  в  хода  на  провеждане  на  обществената  
поръчка  при  спазване  условията  на  чл.б7, ал.5 от  ЗОП. 
2.Участниците  следва  да  разполагат  с  екип, ангажиран  с  изпълнението  на  
поръчката. 
Участникът  следва  да  предостави  изискуемата  информация  по  т. 3.3. в  
Част  IV „Критерии  за  подбор", Раsдел  В „Текнически  и  професионални  
способности", т. 6 от  ЕЕДОП. Посочва  се  пълната  информация, необкодима  
за  доказване  на  въведените  към  всеки  от  експертите  минимални  
изисквания,в  това  число: номер, дата  и  учебно  заведение, издало  
диплома/сертификат, описание  на  специфичния  опит. 
3а  доказване  на  посочените  изисквания  участниците  представят  преди  
сключването  на  договор  за  обществена  поръчка: Списък  на  ключовите  
експерти, както  и  документи, които  доказват  професионалната  
компетентност  на  лицата. 
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Документът  може  да  се  иsиска  и  в  кода  на  провеждане  на  обществената  
поръчка  при  спаsване  условията  на  чл.б7, ал.5 от  ЗОП. 
З.Участниците  следва  да  имат  разработена, внедрена  и  сертифицирана  
система  за  управление  на  качеството  по  стандарт  EN ISO 9001:2015 или  
еквивалент. 
Участникът  попълва  поле  раздел  Г: Стандарти  за  осигуряване  на  
качеството  и  стандарти  за  екологично  управление  в  Част  IV: Критерии  за  
подбор  от  ЕЕДОП. 
За  доказване  на  посочените  иsисквания  участниците  представят  преди  
сключването  на  договор  за  обществена  поръчка:- заверено  копие  на  
сертификат, издаден  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  органиsация  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  участникът  не  е  имал  достъп  до  такива  сертификати  или  е  нямал  
възможност  да  ги  получи  в  съответните  срокове  по  независещи  от  него  
причини. В  този  случай  участникът  трябва  да  е  в  състояние  да  докаже, че  
предлаганите  мерки  са  еквивалентни  на  изискваните. 
Документът  може  да  се  иsиска  и  в  кода  на  провеждане  на  обществената  
поръчка  при  спазване  условията  на  чл.б7, ал.5 от  ЗОП. 
Изисквано  минимално /ни  ниво/а: 2 
1.1.Участниците  следва  да  са  изпълнили  през  последните  3(три) години, 
считано  от  датата  на  подаване  на  офертата, услуга  с  предмет  и  обем, 
идентичен  или  скоден  с  този  на  поръчката. Под  „услуга  с  предмет, 
идентичен  или  сходен  с  предмета  на  поръчката" следва  да  се  разбира: 
упражняване  на  строителен  надзор  при  изграждане  и/или  рекултивация  
и/или  закриване  на  депо. Възложителят  не  поставя  изискване  за  обем  на  
изпълнените  дейности. 
2.1.Участниците  следва  да  разполагат  с  екип  в  минимален  състав: 
-Ръководител  екип  - висше  образование  с  минимална  ОКС  „бакалавър" 
и/или  „магистър" по  инженерна  специалност  или  еквивалентна  
обраsователна  степен, в  случаите  когато  е  придобита  в  чужбина. 
Специфичен  опит  - да  е  бил  ръководител  при  изпълнението  на  поне  една  
услуга  с  предмет, идентичен  или  скоден  с  предмета  на  поръчката. 
-Инженер  по  част  Конструктивна  - висше  образование  с  ОКС  минимум  
„бакалавър" или  еквивалентна, в  случаите  когато  е  придобито  в  чужбина; 
специалност  „Промишлено  и  гражданско  строителство" или  „Строителство  на  
сгради  и  съоръжения" или  еквивалентна  от  проф. направление  
„Архитектура, строителство  и  геодезия" съгласно  Класификатора  на  
областите  на  висше  образование  и  професионални  направления, утвърден  с  
ПМС  Na 125/24.0б.2002г. или  еквивалентна  специалност  на  посочените, 
когато  е  придобита  в  чужбина; да  притежава  валидно  удостоверение  за  
упражняване  на  текнически  контрол  по  част  „Конструктивна" и  да  е  
включен  в  списък, изготвен  и  ежегодно  актуализиран  от  Камарата  на  
инженерите  в  инвестиционното  проектиране, който  се  обнародва  в  
„Държавен  вестник", или  в  еквивалентен  списък  или  регистър, поддържан  
от  компетентен  орган  в  държава  - членка  на  ЕС, или  в  друга  държава  - 
страна  по  Споразумението  за  ЕИП. 
Специфичен  опит  - опит  на  подобна  позиция  в  изпълнението  на  услуги, 
свърsани  със  строителен  надзор  на  поне  l (един) обект. 
-Експерт  по  част  „Геодезия" - висше  образование  с  минимална  ОКС  
„бакалавър" и/или  „магистър" или  еквивалентна  образователна  степен, в  
случаите  когато  е  придобита  в  чужбина, специалност  „Геодезия" или  
еквивалентна. Специфичен  опит  - да  притежава  опит  като  експерт  по  част  
геодезия  при  изпълнението  на  поне  една  услуга  с  предмет, идентичен  или  
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сходен  с  предмета  на  поръчката. 
-Експерт  „Координатор  по  безопасност  и  sдраве" - да  отговаря  на  
изискванията  по  чл.5, ал.2 от  Наредба  №2 от  22 март  2004 г. за  
минималните  изисквания  за  здравословни  и  беsопасни  условия  на  труд  при  
извършване  на  строителни  и  монтажни  работи; да  притежава  валидно  
удостоверение  за  извършване  на  дейност, съобразно  изискванията  на  
Наредба  №2 от  22 март  2004 г. за  минималните  изисквания  за  здравословни  
и  безопасни  условия  на  труд  при  извършване  на  строителни  и  монтажни  
работи. Специфичен  опит  - да  притежава  опит  като  координатор  по  
безопасност  и  здраве  при  изпълнението  на  поне  една  услуга  с  предмет, 
идентичен  или  сходен  с  предмета  на  поръчката. 
-Експерт  „Контрол  по  качеството" - с  валидно  удостоверение  за  преминато  
обучение  за  контрол  върху  качеството  на  изпълнение  на  строителството , 
за  съответствие  на  влаганите  в  строежите  строителни  продукти  със  
съществените  изисквания  за  безопасност  или  еквивалентно. Специфичен  
опит  - опит  като  експерт  контрол  по  качеството  при  изпълнението  на  
поне  една  услуга  с  предмет, идентичен  или  сходен  с  предмета  на  
поръчката. 
Под  „услуга  с  предмет, идентичен  или  сходен  с  тоsи  на  поръчката" да  се  
разбира  изпълнение  на  услуга  строителен  надзор. 
Участникът  трябва  да  посочи  отделни  лица  за  всяка  от  позициите  от  
експертния  състав. 
3.1.Участниците  следва  да  имат  разработена, внедрена  и  сертифицирана  
система  за  управление  на  качеството  по  стандарт  EN ISO 9001:2015 или  
еквивалент  с  предметен  обкват: строителен  надзор. 
III.1.5) Информация  относно  запазени  поръчки  2 
Q Поръчката  е  запазена  за  защитени  предприятия  и  икономически  оператори, насочени  към  

социална  и  професионална  интеграция  на  лица  с  увреждания  или  лица  в  неравностойно  
положение  

Q Изпълнението  на  поръчката  е  ограничено  в  рамките  на  програми  за  сьздаване  на  защитени  
работни  места  

III.2) Условия  във  връзка  с  поръчката  2 

III.2.1) Информация  относно  определена  професия  (само  за  поръчки  за  услуги) 
❑ Изпълнението  на  поръчката  е  ограничено  до  определена  професия  

Позоваване  на  приложимата  законова, подзаконова  или  административна  разпоредба:  
III.2.2) Условия  за  изпълнение  на  поръчката: 
Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  се  представя  от  участника, 
определен  за  изпълнител  на  поръчката, при  подписване  на  договора, в  
размер  на  1 9б  (едно  на  сто) от  стойността  на  договора.Гаранцията  за  
изпълнение  се  представя  по  един  от  следните  начини: 
1. под  формата  на  банкова  гаранция  - в  оригинал; 
2. парична  сума  (платежно  нареждане  в  копие) 
З. застраковка  (оригинал  на  полица), която  обеsпечава  изпълнението  чреs 
покритие  на  отговорността  на  изпълнителя. 
Настоящата  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  се  открива  при  
условията  на  чл. 114 от  30П, като  към  датата  на  откриване  на  
процедурата, не  е  осигурено  финансиране  за  изпълнението  й  
III.2.3) Информация  относно  персонала, който  отговаря  за  изпълнението  на  
поръчката  
®Задължение  за  посочване  на  имената  и  професионanните  квanификации  на  персонanа, който  

отговаря   за  изпълнението  на  поръчката  
РАЗДЕЛ  IV: ПРОЦЕДУРА  
N.i) Описание  
IV.i.i) Вид  процедура  
❑ Открита  процедура  

❑ Ускорена  процедура  
Обосновка: 

❑ Ограничена  процедура  
❑ Ускорена  процедура  

Обосновка: 
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❑ Състезателна  процедура  с  договаряне  
❑ Ускорена  процедура  

Обосновка: 
Q Състезателен  диалог  
■ Партньорство  за  иновации  
► ~ Публично  състезание  

N.i.3) Информация  относно  рамково  споразумение  или  динамична  система  за  
покупки  
Q Тази  обществена  поръчка  обхваща  сключването  на  рамково  споразумение  

❑ Рамково  споразумение  с  един  оператор  
❑ Рамково  споразумение  с  няколко  оператора  

Предвиден  максимanен  брой  участници  в  рамковото  споразумение: 2 
❑ Тази  обществена  поръчка  обхваща  сьздаването  на  динамична  система  за  покупки  

❑ Динамичната  система  за  покупки  може  да  бъде  използвана  от  допълнителни  купувачи  

В  случай  на  рамкови  споразумения  - обосноваване  на  срока, чиято  продължителност  надвишава  
четири  години: 

N.i.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  обсьжданите  решения  
или  на  договаряните  оферти  

IV.i.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  
N.i.6) Информация  относно  електронния  тьрг  
❑ Ще  се  използва  електронен  тьрг  

Допълнителна  информация  относно  електронния  тьрг: 
N.i.8) Информация  относно  Споразумението  за  държавни  поръчки  (GPA) 
Обществената  поръчка  попада  в  обхвата  на  Споразумението  за  държавни  поръчки 	да  ❑ He ►~~ 
(GPA) 

W.2) Административна  информация  
N.2.i) Предишна  публикация  относно  тази  процедура  2 
Номер  на  обявлението  в  ОВ  на  ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][] 
Номер  на  обявлението  в  РОП:[][][][][][][] 
(Едно  от  следните: Обявление  за  предварителна  информация ; Обявление  на  профила  на  
купувача) 
W.2.2) Срок  за  получаване  на  оферти  или  на  заявления  за  участие  
дата: 07.07.2020 дд/мм/гггг 	 Местно  време: г7:оо  
N.2.3) Прогнозна  дата  на  изпращане  на  покани  за  тьрг  или  за  участие  на  избраните  
кандидати 4 

дд/мм/гггг  
IV.r.4) Езици, на  които  могат  да  бъдат  подадени  офертите  или  заявленията  за  участие  
1 

❑ Английски 	❑Ирландски 	❑Мanтийски 	❑Румънски 	❑Френски  
►~~ Български 	❑Испански 	❑Немски 	❑Словашки 	❑Хърватски  
Q Гръцки 	Q Италиански 	Q Нидерландски 	Q Словенски 	Q Чешки  
Q датски 	 ❑Латвийски 	Q Полски 	❑Унгарски 	❑Шведски  
Q Естонски 	❑Литовски 	Q Португалски 	❑Фински  
IV.2.6) Минимален  срок, през  който  оферентьт  е  обвързан  от  офертата  
Офертата  трябва  да  бъде  валидна  до: 	 дд/мм/гггг  
или  Продължителност  в  месеци: 	(от  датата, която  е  посочена  за  дата  на  получаване  на  офертата) 
IV.2.7) Условия  за  отваряне  на  офертите  
дата: 08.07.2020 дд/мм/гггг 	 Местно  време: 11:00 
Място: заседателната  зала  на  Община  Кочериново, находяща  се  на  адрес: гр. Кочериново, пл. "Трети  
март" №i 
Информация  относно  упълномощените  лица  и  процедурата  на  отваряне: 
Получените  оферти  се  отварят  на  публично  заседание, на  което  могат  да  
присъстват  участниците  в  процедурата  или  техни  упълномощени  
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представители, както  и  представители  на  средствата  за  масово  
осведомяване . 

РАЗДFЛ  VI: ДОПЪЛНИТFЛНА  ИНФОРЛ'LАiТИЯ  
VI.i) Информация  относно  периодичното  възлагане  
Това  представлява  периодично  повтаряща  се  поръчка 	 Да  ❑ Не  ►  ~ 
Прогнозни  срокове  за  публикуването  на  следващи  обявления: 2 

VI.2) Информация  относно  електронното  възлагане  
❑ Ще  се  прилага  електронно  поръчване  
❑ Ще  се  използва  електронно  фактуриране  
ПЩе  се  приема  електронно  заплащане  
VI.3) Допълнителна  информация: 2 
Възложителят  отстранява  от  участие  в  процедурата : 
1.Участниците, 	за  които  са  налице  някое  от  основанията  по  чл.54, 	ал.1 и  
чл.55, 	ал.1 	от  30П; 
2.Участници, 	свързани  лица, 	които  са  подали  самостоятелни  оферти  за  
участие  в  процедурата; 
3. Участници, 	а  които  са  налице  условията  по  чл. 	3, 	т. 	8 от  3акона  за  
икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата, регистрирани  в  
юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим, контролираните  от  тях  лица  и  
техните  действителни  собственици; 
4.цчастници, 	а  които  са  налице  условията  ло  чл. 	69 от  3акона  за  
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно  придобитото  
имущество. 
Изпълнението  на  дейностите, свързани  с  биологичната  рекултивация  ще  се  
финансира  от  Община  Кочериново  със  собствени  средства. 
Настоящата  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  се  открива  при  

условията  на  чл. 	114 от  30П, 	като  към  датата  на  откриване  на  
процедурата, не  е  осигурено  финансиране  за  изпълнението  й. 
3а  финнасиране  на  настоящата  обществена  поръчка  Възложителят  ще  
кандидатства  по  реда  и  условията  на  Оперативна  програма  „Околна  среда  
2014 	- 	2020 	г.". 
VI.4) Процедури  по  обжалване  
VI.4.i) Орган, който  отговаря  за  процедурите  по  обжалване  
Официanно  наименование : 
Комисия  за  защита  на  конкуренцията  
Пощенски  адрес: 
бул . 	Витоша  №  18 
ГРаи: 
София  

Пощенски  код: 
lооо  

Държава: 
BG 

Телефон: 
+359 29884070 

Електронна  поща: 
cpcadmin@cpc.bg  

Факс: 
+359 29807315 

Интернет  адрес  (URL): 
http://www.cpc.bg  

VI.4.2) Орган, който  отговаря  за  процедурите  по  медиация  2 
Официanно  наименование : 

Пощенски  адрес: 

ГРщ[- Пощенски  код: Държава: 

Телефон: 

Електронна  поща: Факс: 

Интернет  адрес  (URL): 
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Vі•4•3) Подаване  на  жалби  
Точна  информация  относно  краен  срок/крайни  срокове  за  подаване  на  жалби: 
Съгласно  чл.197, 	ал.1 т.4 от  3ОП 	срокът  за  подаване  на  жалби  е  10 — 
дневен  срок, 	след  изтичане  на  срока  по  чл. 	179, 	ал. 	1 от  30П. 

VІ•4•4) СлУжба, от  която  може  да  бъде  получена  информация  относно  подаването  на  
жалби  2 
Официално  наименование: 

Пощенски  адрес: 

Град: Пощенски  код: Държава: 

Телефон: 

Електронна  поща: Факс: 

Интернет  адрес  (URL): 

VI.5) Дата  на  изпращане  на  настоящото  обявление  
Дата: 12.06.2020 дд/мм/гггг  

Възлагащият  орган/възложителят  носи  отговорност  за  гарантиране  на  спазване  на  
законодателството  на  Европейския  сьюз  и  на  всички  приложими  закони. 

' 	моля,повторете,копкото  пъти  е  необходимо  
2 	 в  приложимите  случаи  
' 	ако  таsи  информация  е  известна  
20 	може  да  бъде  присъдена  значимост  вместо  важност  
21 	 може  да  бъде  присъдена  значимост  вместо  важност; ако  цената  е  единственият  

критерий  за  възпагане, тежестта  не  се  изпопзва  
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