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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: РОП – 360/26.09.2016 Г. 

  

Възложител: [Община Белово] 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 9056851  
Адрес: [град Белово, ул,, Орфей,,4а] 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Анета Кечева – Директор Дирекция 
,,СА,,] 
Телефон: [03581/27-70] 
E-mail: [kmet@belovo.eu; programi2014@abv.bg] 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[x] Услуги 
Предмет на поръчката: [Упражняване на строителен надзор включително контрол на 
количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни 
работи и влаганите материали при изпълнение на инвестиционен проект: „Зониране и 
реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап “ 

  
Кратко описание: [Изпълнителят извършва строителен надзор на посочения в 
проекто - договор обект, като контролира и носи отговорност за: 

1.законосъобразно започване на строежа; 
-пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 
-изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията на ЗУТ, защитавайки законните интереси на Възложителя; 
-спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството; 
-недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 
-годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 
-друго, съгласно нормативните изисквания. 
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2.За осъществяването на строителен надзор/ Изпълнителят осигурява лица, 
които притежават нужната компетентност и правоспособност. При промяна на лицата 
посочени от Изпълнителят същият незабавно уведомява за това Възложителя като му 
посочи новите лица, които ще извършват строителния надзор.  

3.Изпълнителят осъществява строителен надзор за времето от издаване на 
разрешение за строеж до издаване на съответния документ за въвеждане на строителния 
обект в експлоатация.  

4.Изпълнителят осъществява строителен надзор винаги, когато това е 
необходимо, както и във време по своя преценка. 

5.Изпълнителят изпълнява функции на координатор по безопасност и здраве за 
етапа на изпълнение на строителството съобразно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на СМР  (обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г.).  

6.Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, се 
вписват в заповедната книга, съгласувано с Възложителя и са задължителни за 
строителя, Възложителя и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу 
предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се 
правят в 3-дневен срок от узнаването им пред органа, издал разрешението за строеж, 
като до произнасянето му строителството се спира по искане на някоя от страните или 
на органа, издал разрешението за строеж.  

7.При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо 
строителен надзор е длъжно да уведоми незабавно Възложителя и органа, издал 
разрешението за строеж, като предложи и конкретни мерки за отстраняването на 
нарушенията.  

8.Изпълнителят е длъжен да предлага и обосновава през Възложителя 
изготвяне на нови или частични инвестиционните проекти, когато се налагат 
съществени изменения на проектите.   

9.Изпълнителят е длъжен да изготвя по искане на Възложителя доклади, 
анализи, оценки и справки за хода на извършване на СМР. 

10.Изпълнителят е длъжен да уведомява незабавно Възложителя за всички свои 
решения, предписания и заповеди, които могат да доведат  до изменение на договора за 
строителство (стойност, срок за изпълнение и т.н.).    

11.Изпълнителят е длъжен участва в изготвянето и подписва всички актове и 
протоколи, съставяни по време на строителството. 

 12.Актовете и протоколите се съставят и подписват след извършване на 
необходимите проверки, огледи и измервания на място и като се установи, че са 
постигнати регламентираните в ЗУТ изисквания към строежите за съответните 
извършени СМР. 
 13.Изпълнителят е длъжен да предприема действия за отстраняване на 
констатираните забележки при съставяне на акт образец 15 и да следи за своевременното 
и качественото им отстраняване.  

14.Изпълнителят / за строителния надзор/ е длъжен не по-късно от 5 (пет) работни 
дни след отстраняване на всички забележки по акт образец 15 и получаване на всички 
становища за въвеждане на обекта в експлоатация да изготви и предаде на Възложителя 
окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 

15.В срока по предходната точка Изпълнителят /за строителния надзор/ се 
задължава да изготви и технически паспорт на строежа в обхвата и съгласно изисква-
нията на чл. 176а и чл. 176 б от ЗУТ и Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за 
техническите паспорти на строежите (обн. ДВ, бр. 7 от 2007 г.). 

16.Техническият паспорт се съставя в два оригинални екземпляра, като единият 
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екземпляр се предава на Възложителя, а другият - на органа, издал разрешението за 
строеж.  

17.Изпълнителят се задължава да извърши от името на Възложителя 
необходимите действия за въвеждане на обекта в експлоатация, за което 
Възложителят му предоставя необходимите документи. 

18.Изпълнителят се задължава в съответствие с Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството” (обн. ДВ, бр.17 от 
2004г.) да има застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени другите 
участници и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействия 
при или по повод изпълнение на задълженията му. Изпълнителят е длъжен да 
предостави при подписване на договор копия от валидните застрахователни полици . 
] 
  
Място на извършване: [град Белово, квартал Малко Белово] 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [  5  000 лева ] 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [……] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [не се изисква] 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [да, следва да е налице 
Удостоверение по чл.166,ал.2 и ал.7 от ЗУТ] 
  
Икономическо и финансово състояние: [не се изисква] 
  
Технически и професионални способности: [Удостоверение по чл.166,ал.2 и ал.7 от ЗУТ, да 
има застраховка за професионална отговорност за вреди 
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството” (обн. ДВ, бр.17 от 2004г.)] 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
  
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 
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Критерий за възлагане: 
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [Предлагана цена]                                           Тежест: [ 50  ] 
 Име: [Методология за изпълнение на услугата]               Тежест: [ 50  ] 
 Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 05.10.2016]                      Час: (чч:мм) [17,00 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [05.12.2016]                      Час: (чч:мм) [17,00] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [06.10.2016] Час: (чч:мм) [10,00 
  
Място на отваряне на офертите: [сесиина зала на Община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а] 
  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [] Да []х Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
  

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

 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [26.09.2016] 

 
 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [инж. К. Варев - Кмет] 
Длъжност: [кмет] 

 


