
Партида: 00069 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия *1)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
е-глаП: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМ АЦИЯ___________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00069 
Поделение:________
Изходящ номер: 83-00-78 от дата 06/04/2015 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Нова Загора
Адрес
ул. 24 май № 1
Град Пощенски код Страна
Нова Загора 8900 България
Място/места за контакт Телефон
Община Нова Загора 0457 62121
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Пламен Юнгарев - нач. отдел ТСУКС
E-mail Факс
obshtina@nova-zagora.org 0457 64303
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nova-zagora.org
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
http ://zop.nova-zagora.org/node/4 4

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

РЗ Строителство_____________ Г~1 Доставки_________________П Услуги________________
Кратко описание
„Благоустрояване на поземлен имот с идентификатор
51809.501.5244, находящ се в гр.Нова Загора" .
Предметът на обществената поръчка е Благоустрояване на поземлен 
имот с идентификатор 51809,501.5244, находящ се в гр.Нова 
Загора, в съответствие с одобрен КППИ и издадено Разрешение за 
строеж № АГ
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. предмет
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
45223300

Доп. предмети 45112710
45233161

АО П

УНП: 32dcl db3 -Jb6c-4 ] cf-9076-258ad 1 ai30c4 I

mailto:rop@aop.bg
mailto:e-rop@aop.bg
http://www.aop.bg
mailto:obshtina@nova-zagora.org
http://www.nova-zagora.org


Партида: 00069 ПУЕЛИЧНА ПОКАПА (версия J)

_______________________________45220000____________________________________________

РАЗДЕЛ III_______________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Предвижда се премахване на сградата на съществуващите тоалетни, 
както и всички постройки в поземления имот. В северната част на 
имота (кварталното пространство} се обособява открит паркинг за 
автомобили - 31 бр., от които 3 бр. за инвалиди. В централната 
зона се обособява главна алея с централна зона, в която се 
разполагат 1бр. часовникова кула и 4 бр. павилиони - 
преместваеми обекти. В зоната на алеята, както и в най-южната 
зона са обособени зони за сядане, в които ще се разположат 
дървени пейки с метална конструкция 8 броя - по 4 бр. във всяка 
зона.
Предвижда се всички пешеходни настилки да се изградят с цветни 
бетонни унипавета с дебелина 6 см. Предвижда се и декоративно 
осветление на тротоарите. Южно от зоната с павилионите се 
предвижда място за метална декоративна художествена скулптора и 
три броя метални гъби.
Прогнозна стойност
(в цифри): 262744 Валута: BGN_____________________________________________________
Място иа извършване
гр. Нова Загора, ПИ с идентификатор 51809.501.5244 по код NUTS:
кадастралната карта на гр. Нова Загора BG342

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Административни сведения - Образец №1;
2. Представяне на участника - посочва се единен идентификационен 
код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата;
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП {Образец №2)
4. Договор за създаване на обединение за участие в настоящата 
обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице). Договорът за създаване на обединение за 
участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с 
нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал 
или нотариално заверено копие.
5. Декларация, че участникът е запознат с всички условия, 
необходими за изпълнение на поръчката - (Образец № 3).
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 
(Образец № 4}.
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени 
изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 
на труда и условията на труд - (Образец № 5).
8. Доказателства за икономическите и финансовите възможности на 
участника:
8.1, Удостоверение от банка, издадено не по-рано от един месец 
преди крайния срок за подаване на офертите (оригинал) или,
8.2. Заверено копие на годишен финансов отчет за последната 
финансово приключила година или някоя от съставните му части, 
когато публикуването им се изисква от законодателството на 
държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания:
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Паргклл: 00069 ПУБЛИЧНЛ ПОКЛНЛ (версия 4)

Участникът следва да разполага за изпълнение на поръчката с 
финансов ресурс в размер на 130 000 лв. без ДДС.
9. Доказателства за техническите възможности на участника:
9.1. Участникът да притежава собствена или ползвана на друго 
правно основание кариера или да има сключен договор за доставка 
на инертни материали за срок не по-кратък от срока за изпълнение 
на настоящата поръчка.
9.2. Участникът да притежава собствена или ползвана на друго 
правно основание въведена в експлоатация асфалтова база или да 
има сключен договор за доставка на асфалтови смеси от асфалтова 
база или да има сключен договор за доставка на асфалтови смеси 
от асфалтова база със срок на действие не по- кратък от срока за 
изпълнение на настоящата поръчка.
9.3. Участникът следва да притежава собствена или ползвана на
друго правно основание гаражна площ за престой на механизацията
и сервизна база за ремонта й . Изискванията пот. 9.1, т. 9.2 и
т. 9.3 се доказват с информация {в свободен текст) наличието на
изискуемиото.
9.4. Декларация (Образец № 6), съдържаща списък на техническото 
оборудване (механизация), което участникът ще осигури за 
изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка.
Минимални изисквания по т . 9.4:
Участникът следва да разполага минимум със:
Багер - 1 бр.
Багер - комбиниран - 1 бр.
Самосвали 4-ри осни - 3 бр.
Валяк земен - 1 бр.
Валяк три тона - 1 бр.
Валяк десет тона - 1 бр.
Грейдер - 1 бр.
Асфалтополагач - 1 бр.
Гудронатор - 1бр.
10. Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
1Б0 9001:2008 или еквивалентни сертификати;
11. Сертификат по ХБО 14001:2004 за внедрена система за 
управление на околната среда в строителството или еквивалент;
12. Удостоверение за вписване в Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния 
обхват: 4 група 4 категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.4.1 от 
ПВЦПРС;
13. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност по 
чл. 171 от ЗУТ.;
14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец № 
7/, с приложения, съгласно т. 16 от документацията за участие;
15. Предлагана цена за изпълнение на поръчката /Образец № 10/ с 
приложени анализи на единичните цени и количествено-стойностни 
сметки.
Критерий за възлагане
ППнай-ниска цена_________________   ш  икономически най-изгодна оферта___
Показатели за оценка на офертите
Предлагана цена - К1 - мах 50 точки;
Гаранционен срок - К2 - мах 10 точки;
Срок за изпълнение - КЗ - мах 20 точки;
Техническо предложение - К4 - мах 20 точки;
Срок за получаване на офертите _____
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Партидл: 00069 ПУГ.ЛНЧНА ПОКАНА (версия 4)

Дата: 17/04/2015 дд/мм/гггг_____________________________________________ Час: 17:00
Европейско финансиране_______________________________________________Да СИ Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Пълен достъп до документацията за участие и до Инвестиционния
проект се осигурява на профила на купувача на сайта на Община
Нова Загора, на адрес : http ://zop.nova-zagora.org/public- 
invitâtions . Също така, достъп до инвестиционния проект е 
осигурен в сградата на общинска администрация, находяща се в гр. 
Нова Загора, ул. „24 май" № 1, IV етаж, ст. 402, отдел „ТСУ КС",
всеки работен ден, от 08,00 до 17,00 часа.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Благоустрояване на поземлен имот с идентификатор
51809.501.5244, находящ се в гр.Нова Загора" в деловодството на 
Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1. 
Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон 
и по възможност факс и електронен адрес.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, 
ал. 3 от ЗОП, на 20.04.2015 г., в 08:30 часа, в заседателната 
зала на Община Нова Загора, находяща се на адрес : гр. Нова 
Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.

РАЗДЕЛ IV_______________________________________________________________________

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 17/04/2015 дд/мм/гггг_____________
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ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
8900 Нова Загора
ул. „24-ти май" №1
тел. 0457/62121, факс 0457/64303
e -m a il: o b sh t in a@ n o va -zaq o ra .o rg  
http://www.nova-zagora.org/

NOVA ZAGORA MUNICIPALITY 
8900 Nova Zagora 
1 "24 May" St.
tel. +359 0457/62121, fax + 359 0457/64303 
e-mail: obshtina@nova-zaqora.orQ 
http://www.nova-zagora.org/

ОДОБРЯВАМ ! 
НИКОЛАЙ ГРОЗЕ 
Кмет на Община

УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 
51809.501.5244, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.НОВА ЗАГОРА"
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