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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Факс: (352) 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн-формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Община Враца
Пощенски адрес
ул. "Стефанаки Савов" № 6
Град Пощенски код Страна
Враца 3000 Република 

България
Място/места за контакт: Телефон

092 629561; 092 624265
На вниманието на:
инж. Марияна Рашева - Директор ЗИП; инж. Илиян Нинов
E-mail: Факс
obshtinavr@b-trust.org 092 623061
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.vratza.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Спецификациите и допълнителните документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ
министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
национална или федерална  
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
публичноправна организация
европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

общи обществени услуги
отбрана
обществен ред и безопасност
околна среда
икономически и финансови дейности
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и вероизповедание
образование
Друго (моля, пояснете): ______________

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи  
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органи
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за 
отпадъчни води гр. Враца"

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани  
от възложителя

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Относно категориите  
услуги 1—27, моля, вижте  
приложение ІІ към 
Директива 2004/18/ЕО)

Основна площадка или  
място на изпълнение на  
строителството

Основно място на доставка Основно място на  
предоставяне на услугите

гр. Враца

код NUTS: BG313 код NUTS: код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка Създаването на динамична система за  
покупки (ДСП)

Създаването на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

Рамково споразумение с няколко  
оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или, в приложимите случаи,  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение
Срок на действие на рамковото споразумение:
Срок на действие в година/и:  ________ или в месец/и:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  
споразумение (в приложимите случаи; посочете само цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако са  
известни):
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ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Обхватът на работа включва всички елементи на проектирането и 
строителството, така че да се осигури качествено изпълнение на 
проекта за строителство и пускане в експлоатация на 
пречиствателна станция за отпадъчни води, обучение на персонала, 
наблюдение на пречиствателните процеси и подпомагане на 
персонала при експлоатацията и поддръжката на изградените 
елементи на ПСОВ.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 71315000
Допълнителен/ни обект/и 45252000

Да НеІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки  
(GPA)

Да НеІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно  
обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти,  
колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

само една позиция една или повече позиции всички позиции
Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и  
опции, в приложимите случаи)
Предметът на настоящата поръчка включва: - Разработване на 
технически проект, който да следва идейния проект на 
Възложителя, по всички части: технологична, конструктивна, 
машинна, електро, SCADA, ОиВ и т.н., с обхват и съдържание в 
съответствие с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр. 51/05.06.2001 
г.). Техническият проект трябва да обхваща механично и 
биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор и третиране 
на утайките в калово стопанство; - Изготвяне на работен проект, 
въз основа на съгласувания технически проект, съгласно 
техническите спецификации; - Строително- монтажни работи по 
изграждане на ПСОВ, доставки на машини и съоръжения, единични и 
комплексни изпитания и предаване на обекта с констативен акт 
образец 15, съгласно българската нормативна уредба; - Обучение 
на персонала; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол 
образец 16, съгласно българската нормативна уредба; - Период за 
установяване и отстраняване на дефекти, наблюдение на 
пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при 
експлоатацията и поддръжката на ПСОВ. 
В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само  
цифри):
17602470   Валута: BGN

или обхват: между ________ и ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Ако да, описание на тези опции:

УНП: ea3374c5-187b-41bf-8f5c-42db3d233097 3



Партида: 00814 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

Aко е известен, прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или дни:  ________  (от възлагането на поръчката)
Брой на възможните подновявания (ако има такива): ________ или обхват: между  
________ и ________
Ако е известен, в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или дни:  ________  (от възлагането на поръчката)
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци: 36 или дни  ________  (от възлагането на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
1. Гаранция за участие - парична сума или банкова гаранция в 
размер на 175 000.00 лв. (сто седемдесет и пет хиляди лева). 
Когато е учредена банкова гаранция за участие, тя трябва да е 
със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата; 2. 
Гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова 
гаранция в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, 
вносима преди подписването на договора. Когато е учредена 
банкова гаранция за изпълнение, тя трябва да е със срок на 
валидност – най–малко за срока на изпълнение на Договора. 
Паричната сума се внася по банковата сметка на Община Враца: 
IBAN на Община Враца: BG13UBBS80023300146537; BIC: UBBSBGSF  при 
ТБ"ОББ" - клон Враца. 

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно 
договорните условия, по банков път, в лева, по следната схема: 
1. Авансово плащане – 10 % от цената на договора, след 
представяне на: - гаранция за авансово плащане (парична сума или 
банкова гаранция), обезпечаваща 100% от предвидения аванс; - Акт 
на "Инженера" за авансово плащане; - фактура; 2. Междинни 
плащания до достигането на 90 % от цената на договора, след 
представяне на: - Акт на "Инженера" за междинно плащане; - 
фактура; 3. Окончателно плащане - 10% от цената на договора, 
след представяне на: - Акт на "Инженера" за окончателно плащане; 
- фактура;

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на  
поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
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ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката  дали  изискванията са  
изпълнени:
І. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Списък на документите, 
съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника –
Прил. № 1; 2. Административни сведения за участника – Прил. № 2; 
3. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства 
от значение за поръчката - Прил. № 3; 4. Декларация, че 
участникът се задължава да спазва всички условия, необходими за 
изпълнение на поръчката - Прил. № 4; 5. Регистрационни документи 
на участника: - Документ за регистрация – заверено от участника 
копие - когато участникът не е пререгистриран/регистриран в ТР 
при Агенция по вписванията или Декларация свободен текст за ЕИК 
съгласно чл. 23 от ЗТР или удостоверение от Агенция по 
вписванията; - Удостоверение за актуално състояние (заверено от 
участника копие), издадено от съда по регистрация на участника –
юридическо лице или ЕТ, издадено не по-късно от 2 (два) месеца 
преди подаване на офертата (за юридически лица или ЕТ, които не 
са пререгистрирани/регистрирани в ТР при Агенция по вписванията; 
Чуждестранните ЮЛ представят съответени еквивалентни документи, 
издадени от съдебен или административен орган в държавата, в 
която са установени, при спазване изискванията на чл. 56, ал. 4 
от ЗОП; - Документ за самоличност (копие) - за участник –
физическо лице; 6. Споразумение за създаване на обединение за 
участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, 
което не е ЮЛ) – оригинал или нотариално заверен препис; 7. 
Изрични нотариално заверени пълномощни от всички участници в 
обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде 
офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за 
обединението (когато е приложимо); 8. Нотариално заверено 
изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява 
участника в отношенията му с възложителя, или някой документ от 
офертата не е подписан от управляващия и представляващ 
участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 
упълномощен негов представител; 9.  Документ за закупена 
документация за участие – заверено от участника копие; 10. 
Документ за внесена/учредена гаранция за участие – оригинал; 11. 
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 
2 от ЗОП - Прил. № 5; 12. Декларация за липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Прил. № 6; 13.  
Доказателства за икономическите и финансови възможности, 
посочени в Раздел III.2.2.) от настоящото обявление; 14. 
Доказателства за технически възможности и квалификация, посочени 
в Раздел III.2.3) от настоящото обявление; 15. Декларация по чл. 
56, ал.1, т.7 от ЗОП за подизпълнителите, ако участникът 
предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, 
и дела на тяхното участие – Прил. № 14; 16. Декларация от 
Подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 
(от всеки подизпълнител) –  Прил. № 15; 17. Декларация по чл. 
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56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, че в предложената цена е спазено 
изискването за минимална цена на труда - Прил. № 16; 18. 
Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената 
поръчка - Прил. № 17; 19. Декларация от членовете на 
обединението/консорциума - Прил. № 18; 20. Декларация, че 
участникът е посетил строителната площадка и се е запознал с 
условията за строителство на място - Прил. № 19. ІІ.ПЛИК № 2: 
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”: 1. Списък на 
документите, съдържащи се в плика, подписан от участника; 2. 
Техническо предложение (оригинал) – Прил. № 20. Към Техническото 
предложение се прилагат и предложения за: - Гаранция за 
технологичния процес – Прил. № 21; - Оперативни разходи за 
гарантиране експлоатацията на ПСОВ – Прил. № 21-1; 
„Предложението за изпълнение на поръчката" се представя и на CD 
ROM; 3. Проект на договор - не се попълва, но се парафира на 
всяка страница – Прил. № 22; ІІІ. ПЛИК № 3  „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”:1. 
Ценова оферта (оригинал) – Прил. № 23; 2. Ценови таблици 7 бр. 
(оригинал) – Прил. № 23-1, подписани и подпечатани на всяка 
страница; 3. Приложение Образец № 23-2; 4.  CD ROM на ценовата 
оферта. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценката дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

1. Банкова атестация/банково 
удостоверение или друг 
удостоверителен документ от 
обслужващата банка, че 
участникът разполага със 
свободни средства по кредитна 
линия или собствен финансов 
ресурс за финансиране на 
работите в размер на не по-
малко от 3 000 000 лева (три 
милиона лева) под формата на 
пари в брой и/или гарантирана 
неотменима кредитна линия, 
отпусната от банка;
2. Годишен баланс и отчет за 
приходите и разходите за 
последните 3 (три) години –
2008 г., 2009 г. и 2010 г., в 
зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е 
започнал дейността си –
заверени от участника копия, 
подписани и подпечатани на 
всяка страница – за участниците 
юридически лица или ЕТ. 
Ако участникът е физическо лице 
или обединение от физически 
лица се представя заверена от 
НАП Декларация за доходите на 
физическото лице за всяка от 
последните 3 години /2008 г., 

1.Общият оборот от изпълнени 
договори сходни с предмета на 
настоящата поръчка на участника 
за последните 3 (три) години, а 
именно: 2008, 2009 и 2010 
година, да е в размер не по-
малко от 30 000 000 лв. 
(тридесет милиона лева) без 
ДДС. Под „сходен предмет” 
следва да се разбира –
инженеринг (проектиране и 
строителство), строителство на 
нови и реконструкция на 
Пречиствателни станции за 
отпадни води. 2. Участникът 
трябва да разполага със 
свободни средства по кредитна 
линия или собствен финансов 
ресурс за финансиране на 
работите в размер на не по-
малко от 3 000 000 лева (три 
милиона лева) под формата на 
пари в брой, гарантирана 
неотменима кредитна линия, 
отпусната от банка или друга 
приемлива форма на разполагаеми 
средства - доказва се с банкова 
атестация/банково удостоверение 
от обслужващата банка за 
наличие на това изискване; В 
случай, че участникът участва 

УНП: ea3374c5-187b-41bf-8f5c-42db3d233097 6



Партида: 00814 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

2009 г. и 2010 г./ 
Чуждестранните участници  
представят еквивалентни 
документи в съответствие със 
законите в страната, в която са 
установени; 
3. Информация за оборота от 
дейности, сходни на тези, които 
са обект на поръчката, за 
последните 3 (три) години –
2008 г., 2009 г. и 2010 г., в 
зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е 
започнал дейността си -  Прил. 
Образец № 7; 4. Валидна 
застраховка за професионална 
отговорност на лицето (лицата), 
което ще осъществява 
проектирането за вреди, 
причинени на други участници в 
строителството и/или на трети 
лица, вследствие на 
неправомерни действия или 
бездействия при или по повод 
изпълнение на задълженията им –
нотариално заверен препис; 5. 
Валидна застраховка за 
професионална отговорност на 
лицето (лицата), което ще 
осъществява строителството за 
вреди, причинени на други 
участници в строителството 
и/или на трети лица, вследствие 
на неправомерни действия или 
бездействия при или по повод 
изпълнение на задълженията им –
нотариално заверен препис; 

като обединение /консорциум, 
изброените по-горе изисквания в 
т. 1 и т.2 ще се прилагат за 
обединението като цяло. 3. 
Участникът следва да има 
валидна застраховка за 
Професионална отговорност по 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или 
еквивалентна) за строителя и за 
проектанта, с лимит на 
отговорност, съответстващ на 
строежи втора категория;
В случай, че участникът участва 
като обединение /консорциум 
изискването по т.3 важи за 
всеки един от партньорите в 
обединението поотделно. 

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценка дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

1. Декларация (Прил. № 8), 
съдържаща списък с изпълнени 
договори за строителство и/или 
инженеринг, със сходен на 
настоящата поръчка предмет, 
изпълнени през последните 5 
(пет) години – от 2006 г. до 
2010 г., включително 
стойностите, датите и 
получателите, придружен от 
препоръки за добро изпълнение 
за най-важните строителни 
обекти, като в препоръките да 
бъдат изрично посочени  обхвата 

1. 1. Участникът следва да е 
изградил през последните пет 
години най–малко 2  обекта за 
ПСОВ с биологично пречистване, 
като поне едната от тях да бъде 
за минимум 90 000 еквивалентен 
брой жители. Поне една станция 
от изградените пречиствателни 
станции да е ново строителство, 
а другата може да бъде 
разширение, реконструкция и 
модернизация. Поне за едната 
ПСОВ е необходимо да е 
предвидено отстраняване на азот 
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и обема на работа 
(характеристиките и капацитета 
на изпълнените работи), 
стойността, датата на започване 
и приключване на работата по 
договора и мястото на 
строителството, както и дали то 
е изпълнено професионално и в 
съответствие с нормативните 
изисквания, а за обекта 
изпълнен по договорните условия 
на FIDIC – Жълта книга и доклад 
от Инженера за изпълнение на 
Договора (Performance 
Certificate).
 Ако в препоръката не се 
съдържа цялата информация 
поискана от Възложителя, 
участниците представят договори 
или извлечения от такива, както 
и приемно предавателни 
протоколи и/или актове за 
завършване на строителството. 
Под „сходен предмет” следва да 
се разбира – инженеринг 
(проектиране и строителство), 
строителство на нови и 
реконструкция на Пречиствателни 
станции за отпадни води; 2. 
Декларация за средния годишен 
брой на работниците и 
служителите и за броя на 
ръководните служители на 
участника за последните три 
години 2008 г., 2009 г. и 2010 
г. – Прил. № 9, с приложени: - 
справка от НАП за трудовите 
правоотношения (или 
еквивалентен документ за 
чуждестранните ЮЛ); - копия от 
договори за гражданските 
правоотношения; 3. Списък на 
експерти, които ще изпълняват 
поръчката – Прил. № 10. За 
всеки експерт от екипа се 
представят: 3.1. Декларация за 
съгласие за участие в екипа на 
съответния участник от всеки 
предложен проектант и експерт –
Прил. № 11; 3.2.Автобиография 
от всеки експерт – Прил. № 12, 
с приложени доказателства за 
професионален опит и 
квалификация: - За лицата, 
участващи в проектирането –
удостоверение, заверено за 

и фосфор. Поне един от 
договорите за строителството/ 
реконструкцията на ПСОВ трябва 
да е съгласно изискванията на 
Договорните условия на FIDIC - 
Жълта книга или еквивалентни на 
тях договорни условия; 2. 
Участникът следва да има 
регистрация в Централния 
професионален регистър на 
строителя за строежи от ІV 
група, втора до пета категория, 
която да му позволява 
извършването на строителните 
работи, предмет на настоящата 
поръчка или еквивалента 
регистрация ( за чуждестранните 
участници) в съответен регистър 
на държава-членка на ЕС или на 
друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство; 3. 
Участникът трябва да  разполага 
с екип от ключови експерти: 
3.1. Ръководител на проекта – с 
висше образование -  
магистърска степен; с проф. 
опит (изпълнение и/или 
ръководство на проекти в 
областта на строителството) - 
не по-малко от 10 г.; спец. 
опит като ръководител на поне 
един подобен проект (ново 
строителство и/или 
реконструкция и/или основен 
ремонт на ПСОВ); 3.2. Главен 
проектант по пречистване на 
отпадни води – с висше 
образование -  магистърска 
степен, със специалност „В и К 
- Пречистване на води” или 
аналогична, притежаващ пълна 
проектантска правоспособност с 
валидно удостоверение или 
еквивалентен сертификат (за 
чуждестранните участници) за 
текущата календарна година и 
стаж по специалността не по-
малко от 10 г.; 3.3. Екип от 
проектанти, притежаващи пълна 
проектантска правоспособност с 
валидни удостоверения или 
еквивалентни (за чуждестранните 
участници) за текущата 
календарна година, по следните 
части на инвестиционния проект: 
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текущата календарна година от 
КИИП и/или КАБ за придобита 
пълна проектантска 
правоспособност или документ за 
призната професионална 
квалификация по реда на Закона 
за признаване на професионални 
квалификации (ЗППК) по чл.10 и 
чл. 11 от ЗКАИИП; - За всички 
останали да се представят: - 
копие от трудови книжки, 
договори – трудови и/или 
граждански; - копие от 
документа, удостоверяващ 
притежаваната професионална 
квалификация – диплом, 
удостоверение, сертификат; - 
препоръка от някой от 
участниците в процеса на 
строителството по смисъла на 
ЗУТ или от лицето, 
представляващо компанията, към 
която са работели към 
конкретния момент на 
изпълнение, за всеки отделен 
проект; 4.  Декларация за 
техническото оборудване, 
строителна техника и 
механизация  (собствена и/или 
наета), с която участника 
разполага за изпълнение на 
поръчката – Прил. № 13, с 
приложени: извлечения от 
инвентарна книга или договори, 
от който да е видно на какво 
основание се ползва техниката; 
5. Удостоверение за вписване в 
Централния професионален 
регистър на строителя, издадено 
съгласно Закона за камарата на 
строителите и Правилника за 
реда за вписване и водене на 
Централния професионален 
регистър на строителя или 
еквивалентен документ за 
вписване в съответен регистър 
на държава - членка на 
Европейския съюз, или на друга 
държава - страна по 
Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, за 
строежи от ІV група, втора до 
пета категория – заверено от 
участника копие; 6. Сертификат 
за въведена интегрирана система 
за управление на качеството 

- част „Технологична”; - част 
„ВиК”; - част „Конструкции”; - 
част „Архитектура”; - част 
„Машинна”; - част „ОВК”; - част 
„Електро”; - част „КИПиА”; - 
част „Геодезия”; - част 
„Вертикална планировка”; - част 
„ПБЗ”; - част „Енергийна 
ефективност”; - част 
„Геология”; - част „Пожарна 
безопасност”; 3.4. Началник 
обект –  с висше образование –
специалност строителен инженер, 
машинен инженер, инженер-химик 
или аналогична; стаж по 
специалността не по-малко от 10 
г.; спец. опит в изграждане на 
ВиК мрежи и/или пречиствателни 
съоръжения минимум 5 г.; 3.5. 
Технически ръководители по 
части: архитектурно-
строителна/конструктивна, 
технологична/ВиК, машинна и 
ОВК, Ел и КИП и А. Стаж по 
специалността не по-малко от 5 
г.; 4. Средният годишен брой на 
наетите от участника работници 
и служители през последните три 
години 2008, 2009 и 2010 г. 
трябва да бъде минимум 50 души, 
като към момента на подаване на 
офертата следва да има наети не 
по-малко от 20 души - доказва 
се със справка от НАП 
(еквивалентен документ за 
чуждестранните лица) за 
трудовите правоотношения или с  
копия от договори за 
гражданските правоотношения; 5. 
Средният годишен брой на 
ръководните служители през 
последните три години 2008, 
2009 и 2010 г. трябва да бъде 
минимум 5 броя; 6. Участникът 
следва да разполага минимум със 
следната  техника за изпълнение 
на поръчката: - багер (колесен 
или верижен) – 2 бр.;- самосвал 
– 5 бр.; - миничелен товарач –
1 бр.;- бетоновоз – 1 бр.; - 
автокран – 1 бр.; 7. Участникът 
следва да има въведена 
интегрирана система за 
управление на качеството, 
здравословни и безопасни 
условия на труд и опазване на 
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съгласно съответната система: 
ISO 9001:2008 или еквивалентен 
– заверено от участника копие; 
7. Сертификат за въведена 
интегрирана система за 
здравословни и безопасни 
условия на труд, съгласно 
съответната система: ISO 
14001:2004 или еквивалентен –
заверено от участника копие; 8. 
Сертификат за въведена 
интегрирана система за опазване 
на околната среда, за дейности, 
сходни с обекта на поръчката 
OHSAS 18001:2007 или 
еквивалентен – заверено от 
участника копие;

околната среда, за дейности, 
сходни с обекта на поръчката 
съгласно съответните системи: - 
ISO 9001:2008 или еквивалентна; 
- ISO 14001:2004 или 
еквивалентна; - OHSAS 
18001:2007 или еквивалентна.
В случай, че участникът участва 
като обединение, изискванията 
горните изисквания ще се 
прилагат за обединението като 
цяло.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
Да НеІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена  

професия
Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала, който отговаря за  
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита
Ограничена
Ускорена ограничена Обосноваване на избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати
Ако да, посочете имената и адресите на вече избрани  
икономически оператори в раздел VІ.3) Допълнителна  
информация

Ускорена на договаряне Обосноваване на избора на ускорена на договаряне  
процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят  
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите ________
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или предвиден минимален брой ________ и, в приложимите случаи, максимален брой  
________
Обективни критерии за ограничаване на броя на кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето  
или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)
Използване на процедура на етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите  
решения или на договаряните оферти
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето  
на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  
за договаряне или в описателния документ
Критерии Тежест

1 Финансов показател 30
2 Технически показател: Сс - оценка за себестойност 

на пречиствателната вода - 40% и Оп - Оценка на 
програмата - 60% (Оп = Оценка на методологията х 
50% + Оценка на мерките за ООС х 20% + Оценка на 
риска х 30%)

70

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  
приложимите случаи)

Да НеІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Ако да,

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ: 2011/S42-068178 от 02/03/2011 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с  
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 10/06/2011 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеПлатими документи

УНП: ea3374c5-187b-41bf-8f5c-42db3d233097 11



Партида: 00814 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

Ако да, цена (посочете само цифри): 200   Валута: BGN
Условия и начини на плащане:
Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден, 
от 08.30 часа до 17.00 часа, в „Център за административно 
обслужване” в Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. 
Стойността на документацията може да се преведе и по банков път 
по сметка на Община Враца: IBAN: BG48UBBS80028413872805, BIC: 
UBBSBGSF, Вид плащане: 448090 - при "ОББ" АД - клон Враца. При 
писмено искане, с посочени  данни за издаване на фактура, 
телефон и адрес за кореспонденция и приложен платежен документ 
за преведената сума, документацията може да бъде изпратена по 
пощата или чрез куриер за сметка на заинтересовано лице.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
Дата: 20/06/2011 дд/мм/гггг Час: 16:00
ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на  
избраните кандидати (ако е известно)  
(в случая на ограничени процедури  и процедури на договаряне и състезателен  
диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за  
участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български
ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита  
процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или продължителност в месец/и: ________ или дни:   180  от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/06/2011 дд/мм/гггг Час: 13:00
Място (в приложимите случаи): Заседателната зала на Община Враца

Да НеЛица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на  
офертите (в приложимите случаи)
При отварянето на офертите, както и при отварянето на плика с 
предлаганата цена 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. Представителите на участника се допускат след 
удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на 
съответните пълномощни - нотариално заверени. Датата, часа и 
мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат 
обявени най-късно в деня предхождащ обявената дата на интернет 
страницата на Община Враца -  www.vratza.bg . 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Да НеVІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка  (в приложимите  

случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са  
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финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 
1. Кохезионен фонд 2007-2013 г.„Процедура с референтен №: 
BG161PO005 08/1.10/02/04 „Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 
10 000 е.ж.” 

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Процедурата е открита с Решение № 500/13.05.2011 г. на Кмета на 
Община Враца.

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

E-mail Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
Решенията на възложителя в процедура за възлагане на обществена 
поръчка подлежат на обжалване по реда на част четвърта, глава 11 
от ЗОП. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на 
конкуренцията, като жалба срещу решението за откриване на 
процедура може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на 
решението и обявлението в Регистъра на обществените поръчки или 
публикуване на обявление в "Официален вестник" на Европейския 
съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - 
от получаване на документацията, когато не е публикувана 
едновременно с обявлението.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
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жалби
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 13/05/2011 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна  
информация
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и  
допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог  
или динамична система за покупки)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  
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офертите/заявленията за участие
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):
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