
Парпта 
	 ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПОРЪЧКА  (версив  7) 

Притурка  към  Официален  вестник  на  Европейския  съюз  

Информация  и  онлайн  формуляри : http://simap.ted.europa.eu   

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПОРЪЧКА  

Директива  2oi4/г4/ЕС  / ЗОП  

❑ Проект  на  обявление  
►~1 Обявление  за  публикуване  

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

Национален  регистрационен  номер: 2 
000261491 

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

код  NUTS: 
BG411 

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-kосhегіnоvо.Ьg/%DО%9F%D1%80%DО%ВЕ%Dl%84%D0%В8%DО%ВВ-%DО% 
B D % D O % B O - % D O % ВА% D 1 % 8 3 % D 0 % B F % D 1 % 8 3 % D O % B 2 % D O % B O % D 1 % 8 7 % D O % B O / 

I.2) Съвместно  възлагане  
Q Поръчката  обхваща  сьвместно  възлагане  
В  случай  на  сьвмесгно  възлагане, обхващащо  различни  държави  - приложимото  национално  
законодателство  в  сферата  на  обществените  поръчки: 

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

% Di%87% Do % Во/ 
поръчка  е  ограничен. Допълнителна  информация  

http://www.ob-kocherinovo.bg/%Do%9F%Di%8о%Do%ВЕ%Di%84%Do%В8%Do%ВВ-%Do%BD%  
достьп  на: (URL) 

Do%Во- % Do%ВА%Di%83%Do%BF%Di%8g%Do%Вг%Do%Во  
❑ Достьпът  до  документацията  за  обществената  
може  да  се  получи  на: (URL) 
Допълнителна  информация  може  да  бъде  получена  от  

►~~ Горепосоченото /ите  място/места  за  контакт  
гJдруг  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  
Пдо  следния  адрес: (моля, посочете  друг  
❑ Електронната  комуникация  изисква  използването  на  средства  и  устройства, които  по  принцип  не  

са  достьпни. Възможен  е  неограничен  и  пълен  пряк  безплатен  достьп  на: (URL) 

I.4) Вид  на  възлагащия  орган  
организация  

институция /агенция  или  
организация  международна  

■ Минисгерство  или  всякакъв  друг  национanен 	■ Публичноправна  
или  федерален  орган, включително  техни  
регионални  или  местни  подразделения  

■ Национална  или  федерanна  агенция /служба 	■ Европейска  

❑ Друг  тип: ►~~ Регионален  или  местен  орган  
❑ Регионална  или  местна  агенция /служба  
I.g) Основна  дейност  

❑ Настаняване /жилищно  строителство  и  места  
за  отдих  и  култура  

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

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

РАЗДFЛ  II: ПРЕДМЕТ  

II.i.i) Наименование : 
"Аварийно-възстановителни  работи  за  водоснабдяване  на  гр. Кочериново  - 
аварийно  изграждане  на  Н.Р. за  ПВН  - 500куб.м  и  аварийен  ремонт  на  
съществуващи  резервоари, находящи  се  в  местност  Ридо, 	гр. Коче  
Референтен  номер:2 
II. i. г) Основен  CPV код: 	4 52 3 210 0 
Допълнителен  CPV код: i 2 

II.i.g) Вид  на  поръчка  
~Строителство 	ПДоставки 	 Qycnyru 

II.1.4) Кратко  описание: 
строително  ремонтни  работи  по  аварийно  изграждане  на  Н.Р. за  ПБН  - 
500куб.м  и  аварийен  ремонт  на  съществуващи  резервоари, накодящи  се  в  
местност  Ридо, 	гр. Кочериново, 	община  Кочериново. 
Изпълнителя  следва  да 	изпълни  строежа  съобразно 	спецификите  на  
предвиденото  за  изпълнение 	строителство  и  в  съответствие  с  
разработеното  в  одобрения  за  изпълнение  проект 	и  количествените  
сметки. 
II.1.5) Прогнозна  обща  стойност:2 
Стойност, без  да  се  включва  ДДС: 	 8 5 0 0 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  
Q всички  обособени  позиции  
Q максимален  брой  обособени  позиции: 
■ само  една  обособена  позиция  

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

РАЗДЕЛ  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 	 45232100 
Допълнителен  CPV код: 1 2 

II.2.3) Място  на  изпълнение  
Основно  място  на  изпълнение: 
местност  Ридо, 	гр. Кочериново, 	община  Кочериново  
код  NUTS:1 BG4ig 
II.2.4) Описание  на  обществената  поръчка: 
(естество  и  количество  на  строителни  работи, доставки  или  услуги  или  указване  на  потребности  и  
изисквания) 
Изпълнението  на  предвидените  основни  видове  работи  следва  да  се  
осъществява  при  спазване  на  иsискванията  към  строежите  по  чл. 	169, 	ал. 
1 от  3акона  за  устройство  на  територията, 	и  одобрения 	проект  
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предвидено  е  да  бъдат  иsпълнени  следните  основни  дейности: 
- изграждане  на  напорен  резервоар  - 500м3 
-изпълнение  на 	Вливна, Хранителна  и  Преливно-Изпразнителна  системи  
-възстановяване  на  санитарно-охранителна  зона  „пояс  I" 
- ремонтно  работи  на  питеен  резервоар  
неразделна  част  към  настоящото 	са  количествените  сметки, 	в  които  са  
описани  отделните  видове  работи  и  количествата  им  съгласно  одобрения  
проект  
II.2.5) Критерии  за  възлагане  
►~~ Критериите  по-долу  

►~~ Критерий  за  качество  - Име: / Тежест: 1 2 20 

i 	Подкод  за  изпълнение  на 	предмета  на  поръчката 	50 

❑ Критерий, свързан  с  разходи  - Име: / Тежест: 1 2° 

►~~ Цена  - Тежест: 21 

50 
❑ 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: 	 8 5 0 0 0 0. 0 0 	 Banyra: 	 BGN 
(за  рамкови  споразумения  или  динамични  системи  за  покупки  - прогнозна  оби4а  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: 12 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: 

II.2.10) 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  
D 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: 

II.2.14) Допълнителна  информация: 
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РАЗДЕЛ  IIIs HPABHA, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА  И  
ТЕХНИЧЕСКА  ИНФОРМАЦИЯ  
III.i) Ус.повия  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  трябва  да  притежава  Удостоверение  за  регистрация  в  ЦПРС  за  
строежи  четвърта  група, втора  категория  и /или  еквивалентно, а  за  
чуждестранни  лица  - в  аналогични  регистри  съгласно  законодателството  на  
държавата  членка, в  която  са  установени. 
При  подаване  на  офертата, изпълнението  на  иsискването  по  т. 1 се  
декларира  в  Част  IV раздел  А  от  ЕЕДОП, като  се  посочват  и  съответните  
национални  бази  данни, в  които  се  съдържат  декларираните  обстоятелства, 
или  се  посочват  компетентните  органи, които  съгласно  законодателството  
на  държавата, в  която  кандидатът  или  участникът  е  установен, са  длъжни  
да  предоставят  информация. 
За  доказване  на  иsискването  по  т  1 участникът, иsбран  за  изпълнител  
преди  подписване  на  договора  представя  копие  от  Удостоверението  за  
регистрация  в  ЦПРС  заверено  с  ,,Вярно  с  оригинала" и  подпис  на  
представляващия  участника  при  условията  на  чл. 112 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.Всеки  участник  трябва  да  притежава  застраховка  „Професионална  
отговорност  на  строителя" по  чл. 171 от  ЗУТ, покриваща  минималната  
sастрахователна  сума  за  втора  група, четвърта  категория  строежи. 
Обектът  - предмет  на  поръчката  е  четвърта  категория, съгласно  чл. 8, 
ал.1 от  Наредба  №  1 за  Номенклатурата  на  видовете  строежи  на  МРРБ  и  
чл.1З7 от  ЗУТ, и/или  еквивалентно . 
Във  връзка  с  настоящата  точка  участниците  попълват  съответната  
информация  в  част  IV, раздел  „Б" от  ЕЕДОП. 
За  доказване  на  иsискването  по  т. 1. участникът  избран  за  изпълнител  
преди  сключване  на  договора  представя  докаsателства  за  притежаваната  от  
него  застраховка  „Професионална  отговорност  на  строителя", заверени  с  
„Вярно  с  оригинала".или  съответен  еквивалентен  документ  за  
чуждестранните  участници, в  случай  че  същите  не  са  достъпни  чрез  пряк  и  
безплатен  достъп  до  съответните  национални  бази  данни  и/ или  съответен  
еквивалентен  документ  за  цуждестранните  участници, в  случай  че  същите  
не  са  достъпни  чрез  пряк  и  безплатен  достъп  до  съответните  национални  
бази  данни. 
Изисквано  минимално /ни  ниво/а: 2 
1.Всеки  участник  трябва  да  притежава  застраховка  „Професионална  
отговорност  на  строителя" по  чл. 171 от  ЗУТ, покриваща  минималната  
застракователна  сума  за  втора  група, четвърта  категория  
строежи,покриващи  минималната  застракователна  сума, съгласно  Наредбата  
за  условията  и  реда  за  sадължително  sастраковане  в  строителството  за  
категорията  строителство, съобразно  строежа  - предмет  на  обществената  
поръчка, за  лица  регистрирани  на  територията  на  Република  България  или  
съответен  валиден  еквивалентен  документ, издаден  от  компетентен  орган  
на  държава  - членка  на  Европейския  съюs, или  на  друга  държава  - страна  
по  споразумението  за  Европейското  икономическо  пространство . 
III.i.g) Технически  и  професионални  възможности  
❑ Критерии  за  подбор, както  е  указано  в  документацията  за  обществената  поръчка  
Списьк  и  кратко  описание  на  критериите  за  подбор: 
1.Участниците  следва  да  са  изпълнили  строителство  с  предмет  и  обем, 
идентични  или  сходни  с  тези  на  поръчката  през  последните  5 години, 
считано  от  датата  на  подаване  на  офертата. 
Под  „дейности  с  предмет  и  обем, сходни  с  тези  на  поръчката" следва  да  
се  раsбира  и/или  основен  ремонт  на  водопроводна  и/или  канализационна   
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мрежа  (на  един, или  няколко  обекта) , включваща  изграждане  на  
резервоар  с  обем  минимум  ЗООм3 
Под  "изпълнено  строителство" се  раsбира  такова, което  независимо  от  
започването  му, е  приключило  в  горепосочения  пет  годишен  период, 
считано  от  датата  на  подаване  на  офертата. 
3а  доказване  на  изискването  по  т. 1. участниците  представят  Списък  на  
строителството, идентично  или  скодно  с  предмета  на  поръчката, който  се  
попълва  в  част  IV, раздел  „ В" от  ЕЕДОП, и  съдържа  информация  за  
стойността, датите  и  получателите  на  строителството . 
2.Участниците  следва  да  разполагат  със  следния  персонал  и  ръководен  
състав, който  ще  отговаря  за  изпълнението  на  поръчката: 
1) ключов  експерт  №  1 Текнически  ръководител  - 	лице, което  отговаря  
на  изискванията  по  чл. 163 а  от  3УТ, притежаващ  общ  професионален  стаж  
в  областта  на  строителството  минимум  5 (пет) години  и  опит  като  
текнически  ръководител  минимум  един  обект  сходен  с  предмета  на  
поръчката. 
2) Ключов  експерт  №2 инженер  "ВиК"- завършено  висше  образование, 
специалност  „ВиК", „ХМС", „ХТС" или  екв. Притежаващ  професионален  опит  
не  по-малко  от  5 години  в  сферата  на  строителството  
3) Ключов  екперт  3-инженер  геодезист- завършено  висше  образование, 
специалност  „Геодезия" или  екв. Профес. опит  не  по-малко  от  5г. 
4) Кл. експерт  4- контрол  на  качеството  - притежаващ  
Удостоверение /Сертификат  за  преминато  обучение  за  контрол  върху  
качеството  на  изпълнение  в  строителството  и  за  контрол  на  
съответствието  на  строителните  продукти  със  съществените  изисквания  за  
безопасност  и/или  екв., с  докаsан  опит  като  специалист  контрол  на  
качеството  по  време  на  изпълнение  на  строителни  работи  на  минимум  един  
строителен  обект  скоден  с  предмета  на  поръчката. 
5) Ключов  експерт  5- Специалист  по  здр. и  безопасни  условия  на  труд  - 
лице, притежаващо  удостоверение  (сертификат) за  завършен  курс  за  
длъжностно  лице  по  здраве  и  безопасност, или  за  координатор  по  
безопасност  и  здраве  или  еквивалентно, с  докаsан  опит  като  специалист  
3БУТ  по  време  на  изпълнение  на  строителни  работи  на  минимум  един  
строителен  обект  скоден  с  предмета  на  поръчката. 
Съгласно  § 2, т.41 от  30П: "Професионална  компетентност" е  наличието  на  
знания, получени  чрез  образование  или  допълнителна  квалификация, и/или  
на  умения, усвоени  в  процеса  на  упражняване  на  определена  длъжност  или  
поsиция  в  изпълнение  на  трудови, служебни  или  граждански  
правоотношения . 
3а  докаsване  на  изискването  по  т. 2 участникът  декларира  съответствие  с  
поставеното  изискване  чрез  представяне  на  Единния  европейски  документ  
за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП), като  представи  списък  на  персонала, 
който  ще  изпълнява  поръчката, и/или  на  членовете  на  ръководния  състав, 
които  ще  отговарят  за  изпълнението, в  това  число: 
Експерт/специалист  (трите  имена  и  позиция/длъжност, която  ще  заема  

лицето  при  изпълнение  на  обществената  поръчка); 
Образование  (степен, специалност, година  на  дипломиране, номер  на  

диплома, учебно  заведение ); 
_ Професионална  квалификация  (направление, година  на  придобиване, номер  
на  издадения  документ, издател); 
З.Всеки  участник  следва  да  прилага  в  работата  си  и  да  притежава  
сертификати  за  внедрени  с-ми  с  обхват: строителство  и/или  ремонт  и/или  
рехабилиатция  на  водопроводна  и/или  канализационна  мрежа  
- EN ISO 9001:2015 - С-и  за  управление  на  качеството  и/ или  
еквивалентно; 
- EN ISO 14001:2015 - С-и  за  управление  на  околната  среда  и/или  
еквивалентно  
Участникът  предоставя  (декларира) иsискуемата  информация  в  еЕЕДОП) част  
IV, раздел  Г: „Скеми  за  осигуряване  на  качество  и  стандарти  за  ек. уп-
е". Следва  да  се  предоставят  данни  за  минимум: вид  сертификат, 
предметен  обхват, срок  на  валидност, издател, данни  за  достъп  по  
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електронен  път  (ако  е  приложимо ) 
Изисквано  минимanно/ни  ниво/а: 2 
1.Участниците  следва  да  са  изпълнили  строителство  с  предмет  и  обем, 
идентични  или  сходни  с  тези  на  поръчката  през  последните  5 години, 
считано  от  датата  на  подаване  на  офертата. 
2.Участниците  следва  да  разполагат  със  следния  персонал  и  ръководен  
състав, който  ще  отговаря  за  изпълнението  на  поръчката: 
2. 1 . Технически  ръководител  
2.2. инженер  "ВиК" 
2.3. инженер  "Геодезист" 
2.4. експерт- контрол  на  качеството  
2.3.Специалист  по  вдравословни  и  безопасни  условия  на  труд  
З.Всеки  участник  следва  да  прилага  в  работата  си  и  да  притежава  
сертификати  за  внедрени  
- EN ISO 9001:2015 - 
еквивалентно; 
- EN ISO 14001:2015 - 
еквивалентно  

системи  в  областта  на  строителството : 

III.1.5) Информация  относно  запазени  поръчки  2 
❑ Поръчката  е  запазена  за  защитени  предприятия  и  икономически  оператори, насочени  към  

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

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

Системи  за  управление  на  качеството  и/ или  

Системи  за  управление  на  околната  среда  и/или  

Партида: 
	 ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПОРЪЧКА  (версня  7) 

III.2) Условия  във  връзка  с  поръчката  2 

III.г.i) Информация  относно  определена  професия  (само  за  поръчки  за  успуги) 
❑ Изпълнението  на  поръчката  е  ограничено  до  определена  професия  

Позоваване  на  приложимата  законова, подзаконова  или  административна  разпоредба: 

III.2.2) Условия  за  изпълнение  на  поръчката: 
при  иsпълнение  на  поръчката  следва  да  се  спазва  приложимата  нормативна  

уредба  и  изискванията  на  възложителя. 
III.2.3) Информация  относно  персонала, който  отговаря  за  изпълнението  на  
поръчката  
®Задължение  за  посочване  на  имената  и  професионanните  квanификации  на  персонала, който  

отговаря  за  изпълнението  на  поръчката   

РАЗДЕЛ  N: ПРОЦЕДУРА  

IV.i) Описание  
IV.i.i) Вид  процедура  
❑ Открита  процедура  

❑ Ускорена  процедура  
Обосновка: 

❑ Ограничена  процедура  
❑ Ускорена  процедура  

Обосновка: 
Q Състезателна  процедура  с  договаряне  
Q Ускорена  процедура  

Обосновка: 
❑ Съсгезателен  диалог  
❑ Партньорство  за  иновации  
®Публично  сьстезание  
IV.i.3) Информация  относно  рамково  споразумение  или  динамична  система  за  
покупки  
Q Тази  обществена  поръчка  обхваща  сключването  на  рамково  споразумение  

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

Предвиден  максимален  брой  участници  в  рамковото  споразумение: 2 
Q 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: 
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IV.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  

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

Допълнителна  информация  относно  електронния  тьрг: 

1V.i.8) Информация  относно  Споразумението  за  държавни  поръчки  (GPA) 
Обществената  поръчка  попада  в  обхвата  на  Споразумениет0 за  държавни  поръчки 	да  ❑ Не  ►~~ 
(GPA) 

IV.z) Административна  информация  

1V.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) 

IV.2.2) Срок  за  получаване  на  оферти  или  на  заявления  за  участие  
дата: ог.о'7.гого  дд/мм/гггг 	 Местно  време: i7:oo 

1V.2.3) Прогнозна  дата  на  изпращане  на  покани  за  тьрг  или  за  участие  на  избраните  
кандидати  4 

ДД/ММ/ГГГГ  

ГV.г.4) Езици, на  които  могат  да  бъдат  подадени  офертите  или  заявленията  за  участие  
1 

❑ Английски 	❑Ирландски 	❑Малтийски 	❑Румънски 	❑Френски  
Български 	❑Испански 	❑Немски 	❑Словашки 	❑Хърватски  

❑ Гръцки 	 ❑Италиански 	❑Нидерландски 	❑Словенски 	❑Чешки  
❑ Датски 	 ❑Латвийски 	❑Полски 	 ❑Унгарски 	❑Шведски  
ПЕстонски 	❑Литовски 	ППортугалски 	❑Фински  
IV.2.6) Минимален  срок, през  който  оференrьт  е  обвързан  от  офертата  
Офертата  трябва  да  бъде  налидна  до: o2.oi.гo2i 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: 03.07.2020 дд/мм/гггг 	 Местно  време: 14:00 
Място: заседателната  зала  в  сградата  на  Община  Кочериново  - 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  
представители, както  и  представители  на  средствата  за  масово  
осведомяване. Представителят  на  участника  удостоверява  своята  
самоличност  и  представя  пълномощно, освен  ако  е  законен  представител  на  
участника. 

РАЗДFЛ  VI: ДОПЪЛНИТFЛНА  ИНФОРМАцИЯ  
VI.i) Информация  относно  периодичното  възлагане  
Това  представлява  периодично  повтаряща  се  поръчка  
Прогнозни  срокове  за  публикуването  на  следващи  обявления: 2 

да  ❑ He ►~~ 

VI.2) Информация  относно  електронното  възлагане  
■ Ще  се  прилага  електронно  поръчване  
❑ Ще  се  използва  електронно  фактуриране  
■ Ще  се  приема  електронно  заплащане  
VI.3) Допълнителна  информация : 2 
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Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  е  в  размер  на  3 % от  общата  цена  
на  договора  за  обществена  поръчка  без  включен  ДДС. 
Участникът  сам  избира  формата  на  гаранцията  за  изпълнение  на  договора. 
Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  може  да  се  представи  под  формата  
на  банкова  гаранция  (оригинал) или  парична  сума, преведена  по  
посочената  в  настоящата  документация  сметка  на  възложителя  или  
застраковка, която  обезпечава  изпълнението  чрез  покритие  на  
отговорността  на  изпълнителя. Гаранцията  под  формата  на  банкова  
гаранция  или  парична  сума  може  да  се  предостави  от  името  на  изпълнителя  
за  сметка  на  трето  лице  - гарант. 
От  участие  в  процедурата  се  отстранява  участник, когато: 
1.е  осъден  с  влязла  в  сила  присъда  за: 
а) престъпление  
б) престъпление  по  смисъла  на  чл. 159 а)- 159 г) от  НК; 
в) престъпление  против  трудовите  права  на  гражданите, по  чл. 172 от  НК  
г) престъпление  против  младежта, по  смисъла  на  чл. 192а  от  НК; 
д) престъпление  против  собствеността  по  чл. 194 - 217 от  НК  
е) престъпление  против  стопанството  по  чл. 219 - 252 от  НК; 
ж) престъпление  против  финансовата, данъчната  или  осигурителната  
система, 
включително  изпиране  на  пари, по  чл. 253 - 260 от  НК; 
s) подкуп  по  чл. 301 - 307 от  НК; 
и) участие  в  организирана  престъпна  група  по  чл. 321 и  321а  от  НК; 
й) престъпление  против  народното  здраве  и  против  околната  среда, по  
смисъла  на  чл. 352-353е  от  НК. 
2.е  осъден  с  влязла  в  сила  присъда, за  престъпление, аналогично  на  тези  
по  т. 1, в  друга  държава  членка  или  трета  страна; 
З.има  задължения  за  данъци  и  задължителни  осигурителни  вноски  по  
смисъла  на  чл. 162, ал. 2, т. 1 от  ДОПК  и  лихвите  по  тях, към  държавата  
или  към  общината  по  седалището  на  възложителя  и  на  участника, или  
аналогични  задължения, съгласно  законодателството  на  държавата, в  която  
участникът  е  установен, доказани  с  влязъл  в  сила  акт  на  компетентен  
орган; 
4.е  налице  неравнопоставеност  в  случаите  по  чл. 44, ал. 5 от  ЗОП; 
5.е  установено, че: 
5.1 е  представил  документ  с  невярно  съдържание, с  който  се  доказва  
декларираната  липса  на  основания  за  отстраняване  или  декларираното  
изпълнение  на  критериите  за  подбор; 
5.2 не  е  предоставил  изискваща  се  информация, свързана  с  удостоверяване  
липсата  на  основания  за  отстраняване  или  изпълнението  на  критериите  за  
подбор; 
б.е  установено  с  влязло  в  сила  наказателно  постановление  или  съдебно  
решение, нарушение  на  чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или  3, чл. 63, ал. 1 
или  2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и  чл. 301 - 305 от  
Кодекса  на  труда  или  чл  13, ал. 1 от  Закона  за  трудовата  миграция  и  
трудовата  мобилност  или  аналогични  задължения, установени  с  акт  на  
компетентен  орган, съгласно  законодателството  на  държавата, в  която  
участникът  е  установен; 
7.е  налице  конфликт  на  интереси, който  не  може  да  бъде  отстранен; 
8.обявен  е  в  несъстоятелност  или  е  в  производство  по  несъстоятелност , 
или  е  в  процедура  по  ликвидация, или  е  сключил  извънсъдебно  
споразумение  с  кредиторите  си  по  смисъла  на  чл. 740 от  Търговския  
закон, или  е  преустановил  дейността  си, а  в  случай  че  участникът  е  
чуждестранно  лице  - се  намира  в  подобно  положение, произтичащо  от  
сходна  процедура, съгласно  законодателството  на  държавата, в  която  е  
установен. Възложителят  няма  да  отстрани  от  процедурата  участник  на  
посоченото  основание, ако  се  докаже, че  същият  не  е  преустановил  
дейността  си  и  е  в  състояние  да  иsпълни  поръчката  съгласно  приложимите  
национални  правила  за  продължаване  на  стопанската  дейност  в  държавата, 
в  която  е  установен; 
9.сключил  е  споразумение  с  други  лица  с  цел  нарушаване  на  
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конкуренцията, когато  нарушението  е  установено  с  акт  на  компетентен  
орган; 
10.докаsано  е, че  е  виновен  за  неизпълнение  на  договор  за  обществена  
поръчка  или  на  договор  за  концесия  за  строителство  или  за  услуга, 
довело  до  раsваляне  или  предсрочното  му  прекратяване, изплащане  на  
обезщетения  или  други  подобни  санкции, с  изключение  на  случаите, когато  
неизпълнението  засяга  по-малко  от  50 на  сто  от  стойността  или  обема  на  
договора; 
продължава  в  раздел  VI.4.3 

Процедури  по  обжалване  

VI.4.i) Орган, който  отговаря  за  процедурите  по  обжалване  
Официално  наименование : 
Комисия  за  защита  на  конкуренцията  
Пощенски  адрес: 
бул . 	Витоша  №  18 
Град: 
София  

Пощенски  код: 
1000 

Държава: 
BG 

Те.лефон: 
+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 
Официално  наименование : 

Пощенски  адрес: 

Град: Пощенски  код: Държава: 

Телефон: 

Електронна  поща: Факс: 

Интернет  адрес  (URL): 

VІ•4•3) Подаване  на  жалби  
Точна  информация  относно  краен  срок/крайни  срокове  за  подаване  на  жалби: 
чл.197 	ал.1, 	т.4 	от  30П  
продължава  от  раздел  VI.3. 
11.опитал  е  да: 
- повлияе  на  вземането  на  решение  от  страна  на  възложителя, 	свързано  с  
отстраняването, 	подбора  или  възлагането, 	включително  чрез  предоставяне  
на  невярна  или  заблуждаваща  информация, 
- получи  информация, която  може  да  му  даде  неоснователно  предимство  в  
процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка. 
12. Не  могат  да  участват  в  процедурата  за  възлагане  на  обществена  
поръчка  участници, 	за  които  са  налице  следните  национални  основания  за  
отстраняване: 
- осъждания  за  престъпления  по  чл. 	194 - 208, 	чл. 	213а  - 217, 	чл. 	219 - 
252 и  чл. 	254а  - 255а  и  чл. 	256 - 260 НК 	(чл. 	54, 	ал. 	1, 	т. 	1 от  ЗОП); 
- нарушения  по  чл. 	61, 	ал. 	1, 	чл. 	62, 	ал. 	1 или  3, 	чл. 	63, 	ал. 	1 или  2, 
чл. 	228, 	ал. 	3 от  Кодекса  на  труда 	(чл. 	54, 	ал. 	1, 	т. 	6 от  ЗОП); 
- нарушения  по  чл. 	13, 	ал. 	1 от  Закона  за  трудовата  миграция  и  
трудовата  мобилност  в  сила  от  23.05.2018 г. 	(чл. 	54, 	ал. 	1, 	т. 	6 от  
ЗОП); 
- наличие  на  свърsаност  по  смисъла  на  пар. 2, 	т. 	45 от  ДР  на  ЗОП  между  
участници  в  конкретна  процедура 	(чл. 	107, 	т. 	4 от  30П); 
- наличие  на  обстоятелство  по  чл. 	3; 	т. 	8 от  3акона  за  икономическите  и  
финансовите  отношения  с  дружествата, регистрирани  в  юрисдикции  с  
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преференциален  данъчен  режим, контролираните  от  тях  лица  и  техните  
действителни  собственици; 
- обстоятелства  по  чл. 	69 от  3акона  за  противодействие  на  корупцията  и  
за  отнемане  на  неsаконно  придобитото  имущество. 
Когато  участникът, избран  за  ивпълнител, 	е  чуждестранно  лице, 	той  
представя  съответните  документи, ивдадени  от  компетентен  орган, 
съгласно  законодателството  на  държавата, в  която  участникът  е  
установен. В  този  случай, 	когато  в  съответната  държава  не  се  иsдават  
документи  за  посочените  обстоятелства  или  когато  документите  не  
включват  всички  обстоятелства, участникът  представя  декларация, 	ако  
такава  декларация  има  правно  sначение  съгласно  законодателството  на  
съответната  държава. Когато  декларацията  няма  правно  значение, 
участникът  представя  официално  заявление, направено  пред  компетентен  
орган  в  съответната  държава. 
Възложителят  няма  право  да  изисква  представянето  на  документи, 	когато  
обстоятелствата  в  тях  са  достъпни  чреs публичен  безплатен  регистър  или  
информацията  или  достъпът  до  нея  се  предоставя  от  компетентния  орган  на  
възложителя  по  служебен  път. 
VI.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,колкото  пъти  е  необходимо  
2 	 в  приложимите  спучаи  
' 	ако  тази  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  възлагане, тежестта  не  се  изпопзва  
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