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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: [ 05 /1646 / 12.06.2020г.  ] 

  

 
Възложител: [„Водоснабдяване и Канализационни услуги“ ЕООД гр.Пазарджик 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [5729   ] 

Адрес: [ гр.Пазарджик ул.”Втори януари” № 6] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица):Румяна Шанова 

Телефон: [034 445043] 

E-mail: [office@vikpz.com ] 

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: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и 

бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на 

територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община 

Септември и община Лесичово”  

  

Кратко описание: Предмет на поръчката е  възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара 

с плочки и бордюрите,  след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на 

територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община 

Септември и община Лесичово, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в 

документацията за участие.   

        Възложителя заявява необходимостта от извършване на СМР в писмена форма към 

Изпълнителя - възлагане – ежемесечно с  уточнено местоположение на авариите. 

     Изпълнителя се задължава, след получаване на възлаганe, да извърши възстановяването 

на пътната и тротоарна  настилка в срок съгласно офертата. 
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           Изпълнението на поръчката да е в съответствие със специфичните нормативни 

изисквания, стандарти, технически правила и инструкции, съгласно БДС. 

 Предлаганата асфалтова смес да отговаря на законовите БДС стандарти. 

      При изпълнение на заданието, трябва да се спазват следните изисквания: 

     -  Оформяне на изкопа с фреза или фугорез на правилна фигура; 

     -  Уплътняване на изкопа преди полагане на асфалтовата настилка; 

     - Всички строителни отпадъци, формирани вследствие на извършваните строителни 

работи, са отговорност на Изпълнителя и трябва да се отстраняват своевременно от местата на 

извършване на възстановителните работи - в рамките на следващия ден.  Изпълнителят е 

длъжен да не предизвиква замърсяване по улици, пътища, пешеходни площи и в имотите на 

съседните собственици.  

     - Представяне на протокол за извършената работа, съгласуван с представител на "В и К 

услуги". 

Изпълнителят е длъжен да спазва всички законови изисквания, свързани със 

строителството, включително относно опазването на околната среда, безопасността на 

строителните работи и управлението на строителните отпадъци. 

 

Място на извършване: територията на „В и К услуги”-Пазарджик, обхващаща община 

Пазарджик, община Септември и община Лесичово. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 270 000 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование: [……] 

Прогнозна стойност (в 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.: 

Изисквания за личното състояние:  

Липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1от ЗОП. 

Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, от ЗОП, има право да 

представи доказателства,  че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, които се преценяват по реда и 

при условията на чл. 56 от ЗОП. 

  

 3.2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ: съгласно чл. 192 от ЗОП, възложителят 

отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и който 

не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, ако има такива.  
   
 3.2.1. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Основанията по чл. 

54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 

54, ал.1, т. 3 - 6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

 3.2.2. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. 

 3.2.3. Неспазване на условията по чл. 101, ал. 8 – 11 от ЗОП. 

 3.2.4. Наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за 
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участника са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия. 

 3.2.5. Наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 3.2.6. Други, посочени в Документацията за обществена поръчка. 
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  [] 

Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи за съответните групи и категории:  

 -   втора  група – строежи от транспортната инфраструктура - чл.5(1) т.2 от ПРВВЦПРС;  

 - строежи от четвърта или по-висока категория, съгласно чл.5(6) от ПРВВЦПРС 

(ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 

строителя). 

Документи за доказване: избраният за изпълнител участник представя заверено копие 

на удостоверението от Централния професионален регистър на строителя . 
 

Икономическо и финансово състояние: [не се изисква] 

  

Технически и професионални способности: [ 

       Участниците трябва да притежават внедрени системи за управление на качеството, 

съгласно стандартите: БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, отговарящ на предмета 

на настоящата поръчка. 

Документи за доказване: избраният за изпълнител участник представя заверено копие 

на валиден стандарт БДС EN IS 9001 или еквивалентен документ с обхват, отговарящ на 

предмета на настоящата поръчка. 

 

Забележка: При посочване на определен сертификат, модел, марка, изискване или друго 

подобно в настоящата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за 

настоящата процедура, следва да се има в предвид, че е допустимо предлагането на 

еквивалент. 
 

  

 

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: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
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Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

К1- Обща цена   - лв без ДДС /най-ниска/                                                                      - 45 точки; 

Обща цена включваща: 

 - цена на един кв.метър асфалтова настилка с дебелина 4/четири/ см ; 

 - цена за доставка и полагане на тротоарна  плочка (бетонова) 30х30х4,5 см за1 кв.м;   

 - цена за доставка и полагане на тротоарна  плочка (бетонова) 40х40х5,0 см за 1 кв.м.; 

 - цена за доставка и полагане на бордюр 50х25х15 см за 1 м. 

К2- Срок за възстановяването на асфалтовата настилка  след получаване на възлагателния 

протокол в дни /най-кратък/                                                                                              - 30 точки; 

К3-Гаранционен срок в месеци /най-дълъг/                                                                     -25 точки;  
 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (30/06/2020г)                           Час: (чч:мм) [17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 160 календарни дни 

Дата: (06/12/2020г)                        Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (01.10.2020г.)                       Час:14:00 

  

Място на отваряне на офертите: [гр.Пазарджик ул.Втори януари № 6  - залата на 4-ти етаж.] 

  

 

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:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

Приложения към обявата: 

1. Технически спецификации и изисквания 

2. Изисквания и указания при подготовка и представяне на офертата. Разглеждане на офертите. 

Сключване на договор. 

3. Образци на документи за подготовка на офертата 

4. Проект на договор. 

  

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (12,06,2020) 

 

Възложител :ЗЗЛД 
Трите имена: (инж.Атанас Узунов)  

Длъжност: [Управител] 

 


