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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:  2/25.06.2019 г. 

 

 Възложител: ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово 

Поделение (когато е приложимо): [2426] 

Партида в регистъра на обществените поръчки:  

Адрес: гр.Елхово, ул. „Ангел Вълев“ № 39,  област Ямбол 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Йовка Иванова 

Телефон: 0478 88067 

E-mail:  highschool_elhovo@abv.bg  

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 
Обект на поръчката: 

[Х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент 

Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни 

дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор 

и фоайета на 1ви етаж“. 

 
Кратко описание: С извършването на частичните ремонти ще се подобрят техническите 

характеристики и експлоатационните качества на сградата, ще се подобри микроклимата и ще се 

създадат по-добри условия за работа. 

Видовете работа са описани в техническата спецификация – раздел III от документацията 

за участие. 

  

Място на извършване: ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 121 062,11 лева (сто двадесет и една 

хиляди шестдесет и два лева и единадесет стотинки) без вкл. ДДС 

  

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

 Номер на обособената позиция: Обособена позиция № 1  
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Наименование: „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 71 969,13 лева (седемдесет и една хиляди деветстотин 

шестдесет и девет лева и тринадесет стотинки) без вкл. ДДС. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Номер на обособената позиция: Обособена позиция № 2  

  

Наименование: „Ремонтни дейности на коридор и фоайета на 1ви етаж“ 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 49 092,98 лева (четиридесет и девет хиляди деветдесет и 

два лева и деветдесет и осем стотинки) без вкл. 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: 1. Възложителят отстранява от участие от 

обществената поръчка участник, когато: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 

301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, 

в друга държава членка или трета страна; 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях 

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП 

1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.6. 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 кандидатът 

или участникът е установен; 

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника. 

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 

от Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от 
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Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 

147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 

1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 

регистриран; 

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 

кооперациите; 

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 

контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която 

са установени. 

Основанията за отстраняване по т.1.3 не се прилагат когато размерът на 

неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата 

на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 

50 000 лв. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  1. Участникът трябва 

да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към 

Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада 

обекта на поръчката за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2  - четвърта 

категория,  а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството 

на държавата членка, в която са установени. 

Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, 

изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се 

отнася само за тези от участниците в обединението/консорциума, които ще извършват 

строително-ремонтните. 

Удостоверяване: 1.Участникът попълва в Приложение №1 номерът и срока на 

валидност на  Удостоверението за вписване в ЦПРС към Строителната камара за 

изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. 

Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква 

от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС 

към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която 

попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). 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, доказващи вписването на участника в 

съответен регистър на тази държава.  
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                 Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя условие към 

икономическото и финансово състояние на участниците. 

 
1. Технически и професионални способности: 1. Участникът, през последните 5 (пет) 

години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 

/една/ дейност за строителство, идентична или сходна с предмета на поръчката.  

2. Под сходно с предмета на поръчката следва да се разбира СМР за основен и/или 

текущ ремонт на сгради и/или съоръжения. 

3.  

4. 2. Участникът следва да разполага със следното техническо лице за изпълнение на 

поръчката: 

5. 2.1. Технически ръководител - Техническо правоспособно лице със средно 

образование с придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и 

строителство" или "Техника“ или еквивалентна; 

6.  

Удостоверяване по т.1. Участникът попълва Приложение № 7 - Списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

Доказване по т.1 :  Преди сключване на договора участникът избран за изпълнител 

следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 

поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

Удостоверяване по т.2. Участникът попълва Приложение № 8- Списък на техническите 

лица, които ще изпълняват поръчката.  

Доказване по т.2: Преди сключване на договора участникът избран за изпълнител 

следва да представи Списък съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП, както и документи, които 

доказват професионална компетентност на лицата. 

  

 
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 

[X] Най-ниска цена  
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 28.06.2019г.                      Час: 16:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 28.09.2019г.                       Час: 17:00   

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 01.07.2019г.                    Час: 09:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: гр.Елхово, ул. “Ангел Вълев“ №39. Отварянето на офертите е 

съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП, което се извършва на публично заседание на което могат да 

присъстват  представители на участниците. 

  

 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 [X] Не         

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

  

 
 

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

Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция 

за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, 

определен за изпълнител на поръчката. 

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 
 

 

 

  

Дата на настоящата обява 

Дата: 14.06.2019г. 

 Възложител      /п/         /п/ 
Трите имена: Йовка Драгоева Иванова  

Длъжност: Директор на  ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово 

 
Заличени обстоятелства на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 


