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Версия за печат

00956-2013-0001
I. II. IV.
BG-с. Ценово: Изграждане
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Община Ценово, ул "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Петров, Р. България 7139, с.
Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002
Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.
Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На
горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На
горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ В
ОБЩИНА ЦЕНОВО
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: Община Ценово
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Обектът на поръчката са строително-монтажни работи, доставки и други дейности, които
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трябва да се изпълнят поетапно както следва: Дейности: „Изграждане на улично осветление с
използване на слънчева енергия в Община Ценово” на следните обекти: „Обект с. Ценово”,
„Обект с. Долна Студена”, „Обект с. Беляново”, „Обект с. Караманово”, „Обект с.
Пиперково”, „Обект с. Белцов”, „Обект с. Кривина”, „Обект с. Джулюница” и „Обект с.
Новград”. Под-дейности: 1. Доставка на комплектни автономни светлинни модули – Уличен
тип, с височина на стълба 6-8 м – 38 бр. 2. Доставка на комплектни автономни светлинни
модули – Уличен тип, с височина на стълба 5-6 м – 248 бр. 3. Доставка на комплектни
автономни светлинни модули – Парков тип, с височина на стълба 3-4 м – 39 бр. 4. Изработка
на фундамент и монтаж на стълбове уличен тип - 286 бр. 5. Изработка на фундаменти и
монтаж на стълбове парков тип – 39 бр. 6. Сглобяване на елементите на съоръженията преди
монтаж – 325 бр. 7. Използване на вишка за монтаж на осветително тяло и фотоволтаичен
панел – 60,94 машиносмени. 8. Контрол/измерване на съпротивлението на изолацията – 45,66
чч.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната
търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Обектът на поръчката са строително-монтажни работи, доставки и други дейности, които
трябва да се изпълнят поетапно както следва: Дейности: „Изграждане на улично осветление с
използване на слънчева енергия в Община Ценово” на следните обекти: „Обект с. Ценово”,
„Обект с. Долна Студена”, „Обект с. Беляново”, „Обект с. Караманово”, „Обект с.
Пиперково”, „Обект с. Белцов”, „Обект с. Кривина”, „Обект с. Джулюница” и „Обект с.
Новград”. Под-дейности: 1. Доставка на комплектни автономни светлинни модули – Уличен
тип, с височина на стълба 6-8 м – 38 бр. 2. Доставка на комплектни автономни светлинни
модули – Уличен тип, с височина на стълба 5-6 м – 248 бр. 3. Доставка на комплектни
автономни светлинни модули – Парков тип, с височина на стълба 3-4 м – 39 бр. 4. Изработка
на фундамент и монтаж на стълбове уличен тип - 286 бр. 5. Изработка на фундаменти и
монтаж на стълбове парков тип – 39 бр. 6. Сглобяване на елементите на съоръженията преди
монтаж – 325 бр. 7. Използване на вишка за монтаж на осветително тяло и фотоволтаичен
панел – 60,94 машиносмени. 8. Контрол/измерване на съпротивлението на изолацията – 45,66
чч.
Прогнозна стойност без ДДС
1072260 BGN
ІІ.2.2)
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ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни
180
РАЗДЕЛ

ІII

ЮРИДИЧЕСКА,

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

И

ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Документ за внесена гаранция за участие в размер на 10 000 лв. (Десет хиляди лева) под
форма на банкова гаранция или депозит по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG 88
CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF ЦКБ АД – гр. РУСЕ офис Ценово В нареждането
за плащане задължително следва да бъде записано като основание за плащане „Гаранция за
участие в обществена поръчка: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО”” или Банкова гаранция
по образец
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда авансово на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 40 % от Общата стойност на
договора, в срок до 20 (двадесет) дни от влизането на договора в законна сила и след
представяне на надлежно оформена фактура от Изпълнителя; (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателно плащане в размер до 60 % от общата стойност на договора,
платимо в срок до 20 (двадесет) дни след издаване удостоверение за въвеждане в
експлоатация на обекта/строежа, в съответствие с приложимата нормативна уредба;
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в
професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Участници в процедурата могат да бъдат български
и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях, които
отговарят на условията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. 2. В процедурата
за възлагане на обществена поръчка не може да участва Участник, който не декларира
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1: букви а), б), в), г) и д), т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1,т. 2а, т. 3,
т. 4 и т. 5; и чл. 47, ал 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 3. В случай, че участникът
участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение 4.
Изисквания при използване на подизпълнители-Когато участникът предвижда участието на
подизпълнители в своята оферта, изискванията посочени в настоящата документация се
прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие във връзка с чл.
56, ал. 2 от ЗОП. 5.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от четвърта група и трета категория. За чуждестранни
участници, регистрацията следва да е в регистър на държава, в която участникът е установен,
или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи, съгласно националния му закон.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. ГФО за юридическите лица за последните 3 (три)
приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) и/или копия на Годишните данъчни
декларации 2010 г., 2011 г. и 2012 г и ОПР и баланс за отчетните 2010 г., 2011 г. и 2012 г ,
оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за
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участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени
съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. В случай, че
публикуването на съответните документи не се изисква от законодателството на държавата, в
която участникът е установен, необходимо е да се представят еквивалентни документи
доказващи финансовото му състояние. Всички копия от приложимите документи да са
заверени от Участника. В случай, че е представен ЕИК и тези приложими документи са
обявени и видими в Търговския регистър, не е необходимо те да бъдат допълнително
представяни от Участника, а е достатъчно той да се позове на тях. 2.За физическите лица
Заверена годишна данъчна декларация /заверено копие от ТДД/ за последните 3 (три)
приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г .). 3. Финансов ресурс за изпълнение
на поръчката, в размер не по-малък от 500 000,00 (петстотин хиляди) лева. Приложими
документи: За доказване изпълнението на това минимално изискване участникът представя
надлежни счетоводни документи, оформени съгласно приложимото законодателство, от
които документи следва да е видно наличието на собствени средства и/или гаранционно
писмо - оригинал от местна и/или чуждестранна банка, в което банката декларира, че ще
предостави кредит на участника за настоящата поръчка в необходимия размер. 4.
Застрахователна полица – копие вярно с оригинала на „Застраховка за професионална
отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, съобразно категорията на
строежа. Декларация по чл. 171 от ЗУТ
Минимални изисквания: 1. Общия оборот на участника трябва да е не по-малко от 1 000
000,00 (един милион) лева за последните три приключени финансови години (2010, 2011 и
2012 год.); 2. Финансовият резултат от дейността на участника, преди облагане с данъци да
бъде положителен за всяка от последните 3 (три) приключени финансови години (2010 г.,
2011 г. и 2012 г.). В случай, че участникът е обединение/сдружение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се отнася за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението/ сдружението; 3. В процедурата могат да участват лица, които
притежават финансов ресурс за изпълнение на поръчката, в размер не по-малък от 500 000,00
(петстотин хиляди) лева, в една от следните форми – собствени финансови средства и/или
достъп до кредитна/и/ линия/и/. 4. В процедурата могат да участват лица, които имат
сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по
чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален
регистър на строителя или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на
групата и категорията на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 (тридесет) дни
след изтичане срока на валидност на офертата. Участникът следва да декларира, че ще
поддържа застраховката през целия срок на изпълнение на договора. Участник, който ще
участва в процедурата като обединение/сдружение трябва да отговаря на изискванията по
точки 1, 3 и 4 заедно. Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена
поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство, изпълнени
през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните
строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството,
както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; В
препоръките трябва да е посочено дали обектът е въведен в експлоатация, да са посочени
лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна
информация - съгласно справка 2. Копия от сертификат EN ISO 9001:2008 за система за
управление на качеството в строителството или еквивалент – заверени от участника 3. Копия
от удостоверението от Централния професионален регистър на строителя или
еквивалентно /за чуждестранни участници/ за изпълнение на строежи от Четвърта група,
Трета категория строежи – заверено копие. За чуждестранен участник - декларация или
удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно
националния му закон. 4. Квалифициран персонал за изпълнение на поръчката - Водещите
специалисти, които ще участват при строителството на обекта да представят - копия от
дипломи, удостоверения, сертификати или други документи доказващи придобита
квалификация; Трудово - биографични справки/ автобиография/, трудови договори, трудови
книжки, удостоверения или други документи доказващи необходимия стаж по специалността.
Трудово - биографичната справка/ автобиография/ следва да е подписана от съответния водещ
специалист в оригинал. Всички останали приложени документи да са копия, заверени от
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Участника в процедурата. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други
физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще
има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в
процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. 5. Техника за изпълнение на
поръчката - Договори за покупка/лизинг/наем. Копие от регистрационни талони Кандидат или
участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при
изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези
ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически
и/или юридически лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има опит в изпълняването на подобни обекти:
Участниците трябва да са изпълнили през последните 5 (пет) години (2008, 2009, 2010, 2011 и
2012 г.) минимум 1 (един) договор за подобен обект; В процедурата навсякъде под “подобен
обект” да се разбира ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или
изграждане на улично или парково осветление. Партньорите в обединение/сдружение трябва
да отговарят на изискванията по т.1 заедно. 2. Участникът да е сертифициран по EN ISO
9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент. Обхватът
на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката. Партньорите в
обединение/сдружение трябва да отговарят на изискванията по т.2. заедно. 3. Участникът
следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя или еквивалентно /за чуждестранни участници/ за изпълнение на строежи от
Четвърта група, Трета категория строежи предмет на настоящата процедура. В случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице, той следва да докаже регистрацията си в
някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да
представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи съгласно националния му закон; Партньорите в обединение/сдружение
трябва да отговарят на изискванията по т.3 заедно. 4.Участникът в процедурата, трябва да
осигурява необходимата правоспособност за осъществяването на всички строителномонтажни дейности от предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, и да
разполага задължително със собствен или нает квалифициран персонал за изпълнение на
поръчката. Водещите специалисти, които ще участват при строителството на обекта, трябва
да са с професионална квалификация "инженер" и образователна степен “магистър”, за
съответната специалност или еквивалентни и трябва да отговарят на минималните изисквания
на Възложителя, както следва: 4.1. Ел инженер със стаж по специалността не по малко от 5
години - минимум 2 специалисти; 4.2. Инженер конструктор със стаж по специалността не по
малко от 5 години – минимум 1 специалист; 4.3. Геодезист със стаж по специалността не по
малко от 5 години - минимум 1 специалист. Партньорите в обединение/сдружение трябва да
отговарят на изискванията по т.4 заедно. 5.Участникът да представи доказателства, че
разполага със собствена/лизингова или наета специализирана техника за изпълнение на
поръчката, представляваща необходим минимален строителен ресурс за изпълние на
поръчката, който ресурс е обвързан с времевия график на участника за изпълнение на
поръчката: - Автовишка с големина на стрелата – 5 - 8 м – минимум 2 бр. автовишки; Автовишка с големина на стрелата – 2-2,5 м – минимум 1 бр. автовишка; Партньорите в
обединение/сдружение трябва да отговарят на изискванията по т.5. заедно.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: „Предлагана цена” ; тежест: 60
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Показател: “Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни” ; тежест: 20
Показател: “Гаранционен срок на осветителните тела по предложение на участника в години
”; тежест: 20
IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя
Решение № РД 11/007 от 31.01.2013 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни
документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен
диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.03.2013 г. Час: 17:00
Платими документи
ДА
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане
Заинтересуваните лица могат да закупят Документацията за участие от стая 303, в сградата на
Общинска администрация – Ценово, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:30
часа до 17:00 часа след заплащане на цената й – в касата на общината или по банков път по
банкова сметка на община Ценово: IBAN: BG04CECB97908476542700 КОД ЗА ВИД
ПЛАЩАНЕ: 44 70 00 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.03.2013 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.03.2013 г. Час: 10:30
Място
Административната сграда на Община Ценово, в с. Ценово, обл. Русенска, ул. “Цар
Освободител” № 66, зала 302, ет. 3.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНА
ЦЕНОВО”, който се осъществяват с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на
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селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
Жалба може да се подава в 10-дневен срок, в случаите, упоменати в чл. 120, ал. 5, т.1 и 6 от
ЗОП.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
31.01.2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
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