Р Е Ш Е Н И Е
№ 10
с. Ситово, 26.04.2012 г.

На основание чл.7, т.1и чл.16, ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.39, ал.6
от ЗОП и поради факта, че не са налице условията за провеждане на
състезателен диалог или процедури на договаряне:
І. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка за
строителство при следните условия:
1.Наименование, адрес, телефон, факс, ел. адрес и лице за контакти:Община Ситово, област Силистра, ул. “Трети март” № 72, тел.: 086 63-2711;
е-mail: sitovo@mail.bg; лице за контакти: инж. Татяна Борисова.
2. Вид на процедурата – открита процедура по реда на чл.14, ал.2 от ЗОП
за строителство.
3. Обект на поръчката – Избор на изпълнител за “ Реконструкция на
улици в Община Ситово” по мярка 322 “„Обновяване и развитие на
населените места” от ПРСР 2007-2013”.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка
включва
Реконструкция на ул.”Трети март”L=1950 m, ул.”Дружба”L=210 m, ул.
“Димитър Дончев”L=130 m в с.Ситово и ул.”Образцова” L=200 m с.Искра .
Работният проект предвижда изпълнението на следните видове
строително-монтажни работи:
Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова
настилка, включително: натоварване, транспортиране на определено
разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията
на ТС. Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща
носимоспособността и равността, е необходима подготовка на основата в
участъците с повреди по настилката .
Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разкъртване
на съществуваща трошенокаменна настилка, разкъртване на бетонови
бордюри и тротоари, натоварване на строителните отпадъци и превоз на
депо, включително всички разходи, съгласно проекта.
Почистване на пътната настилка и направа на първи и / или втори
(свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно
изискванията на ТС.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с различна
дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.
Основа от заклинен трошен камък, съгласно изискванията на ТС
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Доставка и полагане на бетонови бордюри, съгласно БДС 624-87,
включително всички свързани с това разходи
Тротоар бетонови плочи върху пясък, съгласно чертежите, включително
всички свързани с това разходи.
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли,
съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.
Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци,
съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи.
Повдигане на съществуващи Р и Д шахти.
Рязане на съществуваща асфалтобетонова настилка.
Стойност на поръчката - до 702 048 лв. (седемстотин и две
хиляди нула четирдесет и осем) лева без включен ДДС.
4.Код съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ – 45233140пътни работи.
5. Място и срок за изпълнение на поръчката :
с.Ситово,с. Искра, - Община Ситово, област Силистра – не по-дълъг
от 9 /девет/ месеца .
6. Условия и размер на гаранцията за участие, и на гаранцията
за изпълнение на договора.
6.1. Кандидатите да представят гаранция за участие в процедурата в
размер на 5 000 /пет хиляди / лева без ДДС внесена в касата на Общината
или по банков път: BG 03STSA93003311145864, BIC - STSABGSF при
Банка “ДСК” ЕАД – клон Ситово.
Гаранцията се задържа или освобождава при условията на чл.61 и 62
от ЗОП.
6.2. Кандидатът определен за изпълнител трябва да представи
банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността
на договора без ДДС , под една от следните форми:
- депозит на парична сума по следната банкова сметка на
Възложителя (администрацията на Община Ситово):
Банка: ДСК ЕАД клон Ситово
IBAN: BG03STSA93003311145864
BIC: STSA BGSF
- банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.
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6.3. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират
свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на
договора за обществена поръчка.
.

Гаранцията се задържа или освобождава съгласно чл.63 от ЗОП.
7. Изисквания към кандидатите:
• Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на
които е основание за отстраняване на участниците.

7.1. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е
налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:
7.1.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния
кодекс ;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от
Наказателния кодекс ;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от
Наказателния кодекс;
7.1.2. обявен е в несъстоятелност;
7.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
7.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови
актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда,
или участникът е преустановил дейността си;
7.1.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
7.1.6. има парични задължения към държавата или към община по
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смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване
или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът
е установен.
7.1.7. има наложено административно наказание за наемане на
работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
7.1.8. Не може да участва в процедура за възлагане на
обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице,
за което в държавата, в която е установено е налице някое от
обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки.
7.1.9 Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участници:
- които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация;
- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
7.1.10. Когато участникът е обединение или предвижда участието на
подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал.
1, 2 и 5 от ЗОП, се прилагат за всички участници в обединението,
съответно и за подизпълнителите.
7.1.11. Офертата не е изготвена на български език и приложените
документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.
7.1.12. Участникът не отговаря на изискванията за икономическо и
финансово състояние както и за технически възможности и квалификация.
- Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция
за участие не е на името на Участника или на участник в обединението,
когато се участва под такава форма.
- Представената оферта не отговаря на изискванията посочени в
документацията.
- Участникът не отговаря на изискванията за подбор.
7.1.13. Не е представен някой от изискваните от Възложителя
документи и/или има непопълнени данни или данни, в противоречие с
официален документ, в исканите справки и приложения; работната
програма за изпълнение на СМР на Строежа и/или линейния график не е
изготвен в съответствие с изискванията посочени в документацията;
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налице е разминаване между ценовата оферта и нейните приложения и
цялостната оферта на кандидата – техническа оферта и приложени
документи.
7.1.14. Не е представен нотариално заверен документ за създаване на
обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.
7.1.15. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се
удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.
7.1.16. Когато офертата на участник съдържа предложение с
числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка, освен ако участникът не докаже,
че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията по т.
78.9 (чл. 70 от ЗОП).
7.2. Критерий за допустимост на участниците
За да бъдат допуснати до оценка кандидатите трябва да отговарят на
следните минимални изисквания за икономически, финансови и
технически възможности и квалификация.
7.2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
- да има годишен оборот (приходи от продажби) за предходните три
финансови години (2009, 2010 и 2011) в размер на не по-малко от 702048
лв. без ДДС годишно. Когато участникът е обединение изискването се
отнася общо за обединението.
- Оборот от строително-монтажни работи, сходни с обекта на
поръчката, през предходните три години (2009, 2010 и 2011), не по-малко
от посочената в обявлението стойност на поръчката – 702048 лв. без ДДС.
Когато участникът е обединение изискването се отнася общо за
обединението.
За обект сходен с обекта на поръчката ще се приема изпълнение на
реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт и/или ново строителство
на пътна и улична мрежа.
- Участникът, вкл. чрез подизпълнителите си, ако има такива, да
докаже възможност да мобилизира собствени оборотни средства за
изпълнението на дейностите си по поръчката в размер на не по-малко от
30% (тридесет процента) от посочената в обявлението стойност под
формата на:
(а) наличен финансов ресурс по собствени разплащателни сметки;
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(б) привлечени средства (договорен банков кредит и/или кредитна линия за
оборотни средства с размер за усвояване не по-малък от 30% (тридесет
процента) от посочената в обявлението стойност и краен срок за усвояване
не по-късно от 6 (шест) месеца към момента на подаване на офертата);
(в) комбинация от двете, т.е част от финансовия ресурс може да се осигури
чрез наличен финансов ресурс по собствени разплащателни сметки, а
останалата част чрез договори за банкови кредити и/или кредитни линии.
В случай, че участникът участва като обединение / консорциум/,
изискването се прилага за обединението като цяло.
- Дейността на изпълнителя и на неговите подизпълнители /в
случаите, когато последните ще изпълняват част от строителството - ако
има такива/, както и на всеки участник в обединение, който ще извършва
дейности, попадащи в обхвата на задължителната застраховка
"Професионална отговорност", да е покрита от «Застраховка за
професионална отговорност», отговаряща на Трета категория строежи.
Същата трябва да е валидна за срока на валидност на офертата. Ако
срокът на застраховката изтича по време на срока на валидност на
офертите, участникът е длъжен да представи декларация за съгласие за
подновяването й и представяне пред възложителя в законоустановения
срок. В случаите на обединения или на подизпълнение, за всеки от
участниците в обединението или подизпълнителите следва да се уточни
вида и дела на тяхното участие, за да може да се прецени за кой от тях е
задължителна горепосочената застраховка.
- Финансовият резултат на участниците за всяка от последните 3
(три) финансови години да е положително число.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице,
изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от
участник в него.
7.2.2. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните
минимални
изисквания
за
технически
възможности
и
квалификация.
- Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за
изпълнение на строежи със следния обхват: Втора група – строежи от
пътната инфраструктура; Строежи от трета категория.
- През последните 3 години (2009-2011) участникът да има като
изпълнител, вкл. като член на обединение-изпълнител (за частта от
поръчката, която той е изпълнявал), изпълнени не по-малко от 3 (три)
обекта, сходни с обекта на поръчката.
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При участник обединение, изискването се отнася общо за членовете
на обединението.
- Да притежават собствена или наета механизация, обезпечаваща
изпълнението на строежа – минимум:
Асфалтополагач – 1 бр.
Пътна фреза – 1 бр.
Валяци – 2бр.
Автогудронатор – 1бр.
Валяк бандажен вибрационен /двуосен / 8 , 10 т. – 1бр.
Валяк бандажен вибрационен /двуосен / до 2,5 т. – 1бр.
Пневматичен валяк - 1бр.
Автогрейдер – 1бр.
Автомобил – самосвал – 3бр.
Автомобил – бордови - 3бр.
Цялата необходима техника /минимално изискуема и допълнителна/,
необходима на участника да изпълни строежа съгласно техническото му
предложение – следва да се опише в Декларацията по образец.
- Участникът да разполага с нает инженерно–технически екип:
Ръководител обект 1 бр. Инженер
специалност „Пътно
строителство” или „Транспортно строителство” или аналогична
специалност, с подходящ стаж в областта на инфраструктурното
строителство / технически ръководител, инвеститорски контрол,
проектиране, надзор при строителство на пътища и/или улици/ минимум
10 г.
Техн. ръководител – специалност „строителен техник” или
аналогична специалност - минимум 1 бр.; с опит в пътното строителство
минимум 5 години.
Доказването на специфичния опит става посредством представяне
на: копия на договори с фирма – изпълнител на строителството – ако са
трудови договори - се представят копия от тях и копия от трудова книжка;
ако договорите са граждански – копие от договорите с фирма – изпълнител
на строителството и копия на документи, от които е видно, че са платени
дължимите суми и осигуровки за съответния период. За минимално
изискуемия за Ръководителя на проекта опит в 3 проекта – се представят
референция от съответния строител и копие на Актове, съставени в хода
на строителството – акт обр. 15, или акт обр.19 или други актове за
приемане на извършена работа
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- Участникът да има внедрени системи за управление ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 или еквивалентни. В случаите на
обединения – изискването се покрива общо от членовете на обединението.
В случаите на подизпълнение – съобразно вида и дела на тяхното участие.
- Участникът следва да разполага с наличен координатор по
безопасност и здраве, притежаващ валиден сертификат или удостоверение
за преминато обучение/курс.
- Предвид обема на извършваните работи, участникът следва да
докаже, че разполага с не по-малко от 40 човека, наети /по трудово или
гражданско правоотношение/ за изпълнение на конкретната поръчка.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане
на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните
изисквания.
8. Критерии за оценка на офертите. Методика за определяне на
комплексната оценка
Настоящата методика определя условията и реда за оценяване на
офертите. Оценяването на оферти се извършва по критерия
„Икономически най-изгодна оферта” чрез комплексна оценка, изчислена
на база оценките на предложенията в офертите по показателите на
комплексната оценка.
Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните
показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

1

К1 Общ срок за изпълнение на работите по Договора

к т 1 = 0,05

Максимален
брой точки,
които
участниците
могат да получат
по съответните
показатели
5

2

К2 Срок за изпълнение на работите по ул. «Дружба»,
с.Ситово

к т 2 = 0,05
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к т 3= 0,05
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к т 4= 0,05
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к т 5= 0,05
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к т 6 = 0,20
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к т 7 = 0,05
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№ по ред
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА /К1-К13/

К 3 Срок за изпълнение на работите по ул. «Д.Дончев»,
с.Ситово
К 4 Срок за изпълнение на работите по ул. «Трети март»,
с.Ситово
К 5 Срок за изпълнение на работите по ул. «Образцова»,
с.Искра
К 6 Предложен срок на гаранционна отговорност в месеци
К7 Предложен аванс в процент от общата стойност на
поръчката

ТЕЖЕСТ
/КТ 1-КТ 13/

8

8
9
10

К 8 Предложен от участника срок /в дни/ за отстраняване на
всякакви дефекти в рамките на предложения гаранционен
срок
К 9 Предложена от участника крайна цена в лева, без вкл.
ДДС.
К 10 Предложена от участника часова ставка при
ценообразуване в лева без ДДС.

к т 8 = 0,20

20

к т 9 = 0,10

10

к т 10 = 0,03
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К11 Предложени от участника допълнителни разходи върху
труда при ценообразуване – в % .

к т 11 = 0,10

10

12

К 12 Предложени от участника доставно-складови разходи
при ценообразуване – в %.

кт 12 = 0,06

6

13

К 13 Предложена от участника печалба при ценообразуване
– в %.

кт 13 = 0,01

1

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценката на всяко предложение се извършва по формулата:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11 + К12 +
К13.
където: от К1 до К13 са критериите за оценка на офертата, в т.ч.:
 (К1) – общ срок за изпълнение на работите по Договора;
 (К2) – срок за изпълнение на работите по ул. «Дружба», с.Ситово;
 (К3) – срок за изпълнение на работите по ул. «Д.Дончев», с.Ситово;
 (К4) – – срок за изпълнение на работите по ул. «Трети март», с.Ситово;
 (К5) – – срок за изпълнение на работите по ул. «Образцова», с.Искра;
 (К6) – предложен срок на гаранционна отговорност в месеци
 (К7) – предложен аванс в процент от общата стойност на поръчката
 (К8) – Предложен от участника срок /в дни/ за отстраняване на всякакви
дефекти в рамките на предложения гаранционен срок
 К9) – предложена от участника крайна цена в лева, без вкл. ДДС.
 (К10) – предложена от участника часова ставка при ценообразуване в лева
без ДДС.
 (К11) – предложени от участника допълнителни разходи върху труда при
ценообразуване – в % .
 (К12) – предложени от участника доставно-складови разходи при
ценообразуване – в %.
 (К13) – предложена от участника печалба при ценообразуване – в %.
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кт1, кт2, кт3, кт4, кт5, кт6, кт7, кт8, кт9, кт10, кт11, кт12, кт13, са
коефициентите за тежестта на съответния критерий.
Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01.

 Оценка на предложения общ срок за строителните работи
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както
следва:
К1 = ( минимален предложен общ срок за изпълнение на СМР
100 )х0,05
Предложен общ срок за изпълнение на СМР от конкретния
участник

х

Забележка: Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да отговаря и да е
обвързан/съобразен с представения Линеен график за изпълнение на работите по поръчката от
участника, с разполагаемата от съответния участник техника и механизация, броя на
работниците/служителите, както и с видовете работи, съгласно техническата документация и
предложения начин и организация на изпълнение на работата, съгласно Техическото предложение.
При установено несъответствие, участникът получава 0 точки по този показател.

 Оценка на предложения срок за изпълнение на строителни
работи по ул. «Дружба», с.Ситово
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява,
както следва:
х
К2 =( минимален предложен срок за изпълнение на съответните СМР
100
)х0,05
Предложен общ срок за изпълнение на съответните СМР от конкретния
участник
 Оценка на предложения срок за изпълнение на строителни
работи по ул. «Д.Дончев», с.Ситово
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява,
както следва:
К3 = ( минимален предложен срок за изпълнение на съответните СМР
х 100 )х0,05
Предложен общ срок за изпълнение на съответните СМР от
конкретния участник
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 Оценка на предложения срок за изпълнение на строителни
работи по ул. «Трети март», с.Ситово
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява,
както следва:
К4 = ( минимален предложен срок за изпълнение на съответните СМР
х 100 )0,05
Предложен общ срок за изпълнение на съответните СМР от
конкретния участник
 Оценка на предложения срок за изпълнение на строителни
работи по ул. «Образцова», с.Искра
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява,
както следва:
К5 = (минимален предложен срок за изпълнение на съответните СМР
х 100 )0,05
Предложен общ срок за изпълнение на съответните СМР от
конкретния участник


Оценка на предложения допълнителен гаранционен срок
на изпълняваните СМР

Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява,
както следва:
К6= ( предложен гаранционен срок от конкретния участник х 100 )х0,20
Максимално предложен гаранционен срок

Забележка: В случай че участникът предложи срок на гаранционната отговорност над минималните
срокове съгласно ЗУТ, то същият следва да представи към техническото ди предложение
сертификати за вложените материали, както и гаранции от производителя, доказващи предложения
срок.
В случай, че с представените документи участникът не успее да докаже по-високия предложен срок,
той ще получи 0 точки по този показател.В случай, че не представи такива документи – ще бъде
отстранен от участие.

 Оценка на искания аванс за изпълнение на поръчката
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Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както
следва:
К7 =(0,05 - ((0,05/(A max - A min )) х (A участник – A min )) х 100, където:
A max – предложеният максимален процент на авансово плащане от
участниците
A min – предложеният минимален процент на авансово плащане от
участниците
A участник – предложеният процент на авансово плащане от участника.
Забележка: 1. Ако участникът е един или всички участници са дали един и
същ % - всички получават максимален брой точки. В противен случай
оценката се извършва по горната формула:
2. Исканият аванс не може да надхвърля 50% от стойността на договора.
3. Предложеният от участниците процент на авансово плащане трябва да
бъде цяло число (например: 0, 1, 2, 3 и т.н)
 Оценка на предложения от участника срок /в дни/ за
отстраняване на всякакви дефекти в рамките на предложения
гаранционен срок
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както
следва:
К8 = ( минимално предложен срок /дни/ за отстраняване на всякакви
дефекти х 100)х0,20
предложен срок за отстраняване на дефекти /в дни/ от конкретния
участник
Забележка: Участниците дават предложение за срока, в който ще отстрянат появилите се дефекти в рамките на гаранционния
срок. Когато дават своето предложение за този срок, участниците следва да имат предвид, че в проекто-договора е включена
клауза, съгласно която в случай, че дефектите не бъдат отстранени в предложения срок, възложителят ще има възможност да
възложи отстраняването на дефектите на друга фирма, но за сметка на този, който не е изпълнил задълженията си.

 Оценка на цената за изпълнение на ремонтните работи
съгласно приложената в конкурсната документация
количествено-стойностна сметка
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както
следва:
К9 =(минимална предложена цена за изпълнение на СМР от участниците в
конкурса х100)х0,10
предложена цена за изпълнение на СМР от конкретния участник
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Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички дейности, включени в
количествената сметка. Минимално предложената цена е тази с най-ниска стойност.
Забележка: Предложената цена следва да не надвишава прогнозната стойност на поръчката, съгласно
документацията за участие.
При неспазване на това изискване, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 Оценка на показател за ценообразуване – часова ставка
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както
следва:
К10=( минимална предложена часова ставка в лева от участниците в
конкурса х 100)х0,03
Предложена часова ставка от конкретния участник
 Оценка на показател за ценообразуване – допълнителни
разходи върху труда
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както
следва:
К11=( минимален процент на допълнителните разходи върху труда х
100)х0,10
Предложен процент на доп.разходи от конкретния участник
 Оценка на показател за ценообразуване – доставноскладови разходи
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както
следва:
К12= ( минимален процент на доставно-складовите разходи
х 100
)х0,06
Предложен процент на доставно-складови разходи от конкретния
участник
 Оценка на показател за ценообразуване – печалба
Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както
следва:
К13 =(0,01 - ((0,05/(П max - П min )) х (П участник – П min )) х 100, където:
П max – предложеният максимален процент на печалба от участниците
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П min – предложеният минимален процент на печалба от участниците
П участник – предложеният процент на печалба от участника.
Забележка: 1. Ако участникът е един или всички участници са дали един и
същ % - всички получават максимален брой точки. В противен случай
оценката се извършва по горната формула:
2. Предложеният от участниците процент на печалба трябва да бъде цяло
число (например: 0, 1, 2, 3 и т.н)
Оценките по отделните показатели се представят в числово
изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
Максималната комплексна оценка, която може да получи една
оферта е 100т.
Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на
получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с
най-висока оценка.
Предложенията на участниците по отделните показатели /с
изключение на показателя ценообразуване – печалба и искан аванс/ не
могат да бъдат „0” – в противен случай участникът ще бъде отстранен.
При изготвянето на предлаганата цена участниците следва да се
съобразят с изискванията на Възложителя: не се допуска образците
предоставени от Възложителя в настоящата документацията за участие да
бъдат изменяни, както и да бъдат посочвани нулеви стойности /с
изключение на показателя ценообразуване – печалба и искан аванс/ или с
числа след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след
втория десетичен знак същите ще бъдат закръглени до втори десетичен
знак.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за
изпълнител на обществената поръчка. При отказ на участникът, класиран
на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената
поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или с решение да
определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с
него.
9. Място и срок на получаване, цена и начин на плащане на
документацията за участие в процедурата.
Всеки работен ден от 08.00 – 17.00 ч. в Община Ситово, ул.”Трети
март”
№72, инж. Татяна Борисова – гл. спец.”Общинска собственост” до 17.00
часа на 31.05.2012г., срещу заплащане в брой или приведени по банкова

14

сметка на Община Ситово в Банка “ДСК”ЕАД-клон Ситово, BIC
STSABGSF, IBAN BG37STSA93008423344400, КОД 44 80 07 сума от 60
/шестдесет / лева с ДДС. Комплектът документи за участие в поръчката
може да бъде изпратен по e-mail или чрез куриерска служба за сметка на
участника, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения
в обявлението факс и информация относно: наименование на обекта на
поръчката, данни за издаване на фактура, точен адрес и лице за получаване
на документацията, телефон и факс.
10. Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се подават всеки работен ден от 08.00 – 17.00 ч. в сградата
на Община Ситово, ул.”Трети март” № 72, инж. Татяна Борисова –гл.спец.
“Общинска собственост” до 17:00 часа. на 07.06.2012 г..
11. Срок на валидност на офертите.
90 /деветдесет / календарни дни от крайният срок за получаване на
оферти.
12. Място, дата и час на отваряне на офертите:
Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани и оценявани на
08.06.2012 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ситово,
ул.”Трети март” 72.

ДДС.

13. Начин на образуване на предлаганата цена:
Предлаганата цена да е в левове с включени транспортни разходи и

14. Дата на изпращане на обявлението:
Обявлението да се изпрати на хартиен носител и в електронен вид
до Агенцията по Обществени поръчки до 27.04.2012 г.
ІІ.Одобрявам документация за участие както следва:
1.Решение за откриване на процедура
2.Обявление за открита процедура
3.Условия за участие в открита процедура;
4.Количествена сметка
5. Разрешение за строеж № 12/09.09.2009г;
6. Техническа спецификация;
7. Оферта /приложение №3/
8. Декларация за съгласие /приложение №4/
9. Техническа оферта/приложение №5/
10. Ценова оферта /приложение №6/
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11. Декларация по чл.47, ал.1,т.1 и ал.2,т.2 от ЗОП /приложение №7.1/
12. Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и 3, ал.2,т.1,3 и 4 и ал.5,т.2 от
ЗОП/приложение № 7.2/
13. Декларация по чл.47,ал.5,т.1 от ЗОП/приложение № 7.3/
14. Списък на основните договори за строителство /приложение №8/
15. Приложение №8 А
16. Декларация за техническо оборудване /приложение №9/
17. Справка за броя на работниците /приложение №10/
18. Декларация по закона за защита на личните данни /приложение № 10.1/
19. Трудово биографична справка /приложение № 10.2/
20. Декларация по т.6.2.7 от документацията за участие /приложение №11/
21. Декларация по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП /приложение № 12/
22. Банкова гаранция за авансово плащане /приложение № 13/;
23. Банкова гаранция за участие в обществена поръчка /приложение №14/
24. Банкова гаранция за изпълнение /приложение № 15/
25. Проекто-договор /приложение №16/
26. Декларация за запознаване с обекта /приложение № 17/
ІІІ. Изготвянето на документацията за участие в процедурата за
възлагане на малки обществени поръчки възлагам на инж. Татяна
Борисова – Гл. спец. “Общинска собственост” в Община Ситово.
ІV. Контрол по подготовката на документацията и изпълнението
на решението възлагам на Драгомир Киров Иванов – зам. кмет в
Община Ситово.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:
/ИНЖ. Н. НЕДЕЛЧЕВ /
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