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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:  9087279  

  

 Възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00112 

Адрес: град Белово, р.к. 4470, ул. „Орфей” № 4 

Лице за контакт Анета Атанасова Кечева 

Телефон: 03581/27-73 

E-mail: kmet@belovo.eu 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[х] Друг адрес: http://belovo.eu/index.php/obshtestveni-porachki-2/vuzlagane-po-reda-na-chlen-20-
al-3-ot-zop/1738-vp-chl-20-9 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на Площад пред 

кметство Мененкьово, община Белово (за широко обществено ползване, предназначен за 

трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение) в УПИ XXV-

308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик. 

  

Кратко описание: Строително монтажни дейности по обновяване и благоустрояване на площад 

пред кметство Мененкьово, включващи: демонтаж/разваляне на тротоарни плочки, настилка от 

асфалт, външно стълбище, градински бордюри, стари пейки, насипване и трамбоване на 

настилка, доставка и монтаж на тротоарни бордюри, градински бордюри, тротоарни плочки, 

изкоп фундамент, детско комбинирано съоражение, тенис маса и др. съгласно приложена 

количествена сметка. 

  

Място на извършване: УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьово, общ. Белово, 

обл. Пазарджик. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 147 500,00 лева. 
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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: Възложителя не поставя изисквания към участниците. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Участникът да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя 

към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на 

поръчката (четвърта група, първа категория) или регистрация в съответен регистър на 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на 

дейностите, предмет на поръчката. 

 

  

Икономическо и финансово състояние:  

Участникът трябва де е застрахован е с валидна “Застраховка за професионална 

отговорност в строителството» по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  

 

  

Технически и професионални способности: Възложителя следните изисквания към 

участниците: да имат поне един изпълнен обект със сходен предмет; да докажат наличие на 

техническо оборудване и ресурс. 

  

 
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 

 
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  
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Ценово предложение                                           Тежест: 50% 

 Име: Организация на изпълнение                             Тежест: 50% 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 18/04/2019 г.                  Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 30/09/2019г.                      Час: (чч:мм) 23:59 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 19/04/2019г. – 14:30 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателна зала на Общински съвет Белово, находяща се в  

град Белово, ул. „Орфей” №4 – сградата на община Белово, етаж 3. 

  

 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) 08/04/2019г 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Костадин Георгиев Варев 

Длъжност: Кмет на Община Белово 

 


