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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

за участие в обществена на поръчка по реда на гл.8 „а” от ЗОП чрез Публична покана
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„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив” и
упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта“

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА /  ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

3. ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОФЕРТИТЕ

4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

• Представяне на участника - Приложение №1

• Декларация-списък на техническия персонал - Приложение №2

• Декларация-списък на услугите - Приложение №3

• Образец на декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и по
чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - Приложение №4

• Декларация по чл.56, ал.1, т.12 - Приложение №5

• Образец на ценова оферта - Приложение №6

• Образец на техническо предложение - Приложение №7

mailto:obshtina@pravets.bg
mailto:kmet@pravets.bg
www.pravets.bg


• Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП - Приложение №8

• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №9

• Декларация по чл.56, ал.1, т.11 - Приложение №10

• Проект на договор - Приложение №11



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете
Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА И АДРЕСИ ЗА
КОНТАКТ:

Официално наименование ОБЩИНА ПРАВЕЦ
Булстат 000776477
Адрес пл.Тодор Живков №6
Град Правец
Пощенски код п.к. 2161
Държава България
Лице за контакт инж.Парашкева Генчева – гл.експерт „ОПП и П“
Телефон 0889 322934
Електронна поща parashkeva.gencheva@pravets.bg
Адрес на възложителя (URL) http://pravets.bg
Адрес на Профила на
купувача на Възложителя http://pravets.bg/obshtina/poruchki/view/7

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПОКАНАТА И
УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:

Приложенията към поканата и настоящите указания за участие се публикуват на
официалния сайт на Възложителя - http://pravets.bg/obshtina/poruchki/view/7

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА – „Проектиране във фаза технически
проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с.
Разлив” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта“,
съгласно Техническата спецификация на Възложителя.
ЦЕЛ И ОПИСАНИЕ
Възлага се изготвянето на ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ в пълен обем и съдържание, съгласно
изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, включително подробни количествени и количествено-
стойностни сметки.
Обекта – предмет на проектиране, включва реконструкция и рехабилитация на участъци
от вътрешна улична мрежа в населеното място - с.Разлив, община Правец с обща дължина,
приблизително - 5205 метра, разпределен на 25 броя подобекти.
Настоящата поръчка обхваща и последващо осъществяване на авторски надзор по време
на строителството.
Цел на проектната разработка: Да се предложи решение за ремонт и реконструкция на
уличните настилки и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им
и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни
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води и безопасността. Необходимо е за горепосочените улици да се изгради нова
конструкция или да се предвиди рехабилитация на пътното тяло, бетонови бордюри и
тротоарни настилки навсякъде където е възможно. Проектното решение следва да осигури
изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от
натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта.
Инвестиционният проект да предвиди по възможност изпълнението на СМР със
съвременни техники, технологии, материали и стандарти, което да гарантира качество и
сигурност при строителството и дълготрайност при бъдещата експлоатация.

1.1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА/ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА В
С.РАЗЛИВ,  ВКЛЮЧВАЩИ СЛЕДНИТЕ ПОДОБЕКТИ:

• Подобект № 1. „Улица от ОТ80 до ОТ78“
• Подобект № 2. „Улица от ОТ59 до ОТ63”
• Подобект № 3. „Улица от ОТ53 до 73m след  ОТ46”
• Подобект № 4. „Улица от ОТ60 до ОТ49 и от ОТ49 до ОТ43”
• Подобект № 5. „Улица от ОТ84 през ОТ82,ОТ41,ОТ43, ОТ44 до ОТ92”
• Подобект № 6. „Улица от ОТ52 през ОТ40 до ОТ41“
• Подобект № 7. „Улица  от ОТ40 през ОТ32 и ОТ84 до ОТ34”
• Подобект № 8. „Улица от ОТ39 до ОТ35
• Подобект № 9. „Улица от кръстовището с Републикански път I-3 (ОТ29)
до ОТ33”
• Подобект № 10. „Улица от ОТ36 до ОТ42”
• Подобект № 11. „Улица  от кръстовището с Републикански път I-3
(ОТ4) до ОТ19”
• Подобект № 12. „Улица от ОТ2 до ОТ25”
• Подобект № 13. „Улица от ОТ54 до ОТ55”
• Подобект № 14. „Улица от ОТ10 през ОТ 11 (при кръстовище с улица от
ОТ4 до ОТ19)до ОТ23”
• Подобект № 15. „Улица от ОТ15през ОТ 14 (при кръстовище с улица от
ОТ4 до ОТ19)до ОТ22”
• Подобект № 16. „Улица от ОТ16 до  ОТ20 ”
• Подобект № 17. „Улица от ОТ57 до  ОТ56”
• Подобект № 18. „Улица от ОТ58 до  ОТ59”
• Подобект № 19. „Улица от ОТ64 през ОТ66, ОТ 68, ОТ 69 до ОТ71(при
кръстовище с улица от ОТ70 до ОТ76) ”
• Подобект № 20. „Улица от ОТ70 до ОТ76“
• Подобект № 21. „Улица от ОТ46до ОТ91”
• Подобект № 22. „Улица от ОТ93до ОТ50”;
• Подобект № 23. „Улица от ОТ72до ОТ75”
• Подобект № 24. „Улица от ОТ65до ОТ90”
• Подобект № 25. „Улица от ОТ46до ОТ48”



ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПРАВЕЦ

І.  ЦЕЛ И ОПИСАНИЕ
Възлага се изготвянето на ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ в пълен обем и съдържание, съгласно
изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, включително подробни количествени и количествено-
стойностни сметки.
Обекта – предмет на проектиране, включва реконструкция и рехабилитация на участъци
от вътрешна улична мрежа в населеното място-с.Разлив , община  Правец с обща
дължина, приблизително - 5205 метра, разпределен на 25 броя подобекти.

Цел на проектната разработка: Да се предложи решение за ремонт и реконструкция на
уличните настилки и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им
и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни
води и безопасността. Необходимо е за горепосочените улици да се изгради нова
конструкция или да се предвиди рехабилитация на пътното тяло, бетонови бордюри и
тротоарни настилки навсякъде където е възможно. Проектното решение следва да осигури
изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от
натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта.
Инвестиционният проект да предвиди по възможност изпълнението на СМР със
съвременни техники, технологии, материали и стандарти, което да гарантира качество и
сигурност при строителството и дълготрайност при бъдещата експлоатация.

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Обекта – предмет на проектиране, включва реконструкция и рехабилитация на участъци
от вътрешна улична мрежа в населеното място-с.Разлив , община  Правец с обща
дължина, приблизително - 5205 метра, разпределен на 25 броя подобекти за които
обобщено Възложителят на настоящата обществена поръчка обявява следното
наименование/описание (възможно е леко отклонение от зададените параметри)
• Подобект № 1. „Улица от ОТ80 до ОТ78“ – приблизително  108 метра, с променлив
габарит на пътното тяло ;
• Подобект № 2. „Улица от ОТ59 до ОТ63”– приблизително  162 метра, с променлив
габарит на пътното тяло ;
• Подобект № 3. „Улица от ОТ53 до 73m след  ОТ46”– приблизително  352 метра, с
променлив габарит на пътното тяло ;
• Подобект № 4. „Улица от ОТ60 до ОТ49 и от ОТ49 до ОТ43”– приблизително  280
метра, с променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 5. „Улица от ОТ84 през ОТ82,ОТ41,ОТ43, ОТ44 до ОТ92”–
приблизително  472 метра, с променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 6. „Улица от ОТ52 през ОТ40 до ОТ41“ – приблизително  167 метра, с
променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 7. „Улица  от ОТ40 през ОТ32 и ОТ84 до ОТ34”– приблизително  328
метра, с променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 8. „Улица от ОТ39 до ОТ35– приблизително  208 метра, с променлив



габарит на пътното тяло“
• Подобект № 9. „Улица от кръстовището с Републикански път I-3 (ОТ29) до ОТ33”–
приблизително  132 метра, с променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 10. „Улица от ОТ36 до ОТ42”– приблизително  68 метра, с променлив
габарит на пътното тяло;
• Подобект № 11. „Улица  от кръстовището с Републикански път I-3 (ОТ4) до
ОТ19”– приблизително  665 метра, с променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 12. „Улица от ОТ2 до ОТ25”– приблизително  342 метра, с променлив
габарит на пътното тяло;
• Подобект № 13. „Улица от ОТ54 до ОТ55”– приблизително  140 метра, с
променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 14. „Улица от ОТ10 през ОТ 11 (при кръстовище с улица от ОТ4 до
ОТ19)до ОТ23”– приблизително  160 метра, с променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 15. „Улица от ОТ15през ОТ 14 (при кръстовище с улица от ОТ4 до
ОТ19)до ОТ22”– приблизително  128 метра, с променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 16. „Улица от ОТ16 до  ОТ20 ”– приблизително  175 метра, с
променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 17. „Улица от ОТ57 до  ОТ56”– приблизително 132 метра, с
променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 18. „Улица от ОТ58 до  ОТ59”– приблизително  165 метра, с
променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 19. „Улица от ОТ64 през ОТ66, ОТ 68, ОТ 69 до ОТ71(при кръстовище
с улица от ОТ70 до ОТ76) ”– приблизително  458 метра, с променлив габарит на пътното
тяло;
• Подобект № 20. „Улица от ОТ70 до ОТ76”– приблизително  193 метра, с
променлив габарит на пътното тяло;
• Подобект № 21. „Улица от ОТ46до ОТ91”– приблизително  71 метра, по регулация
с общ габарит 6м;
• Подобект № 22. „Улица от ОТ93до ОТ50” – приблизително  63 метра, по регулация
с общ габарит 5м;
• Подобект № 23. „Улица от ОТ72до ОТ75” – приблизително  105 метра, по
регулация с общ габарит 6м и уширение в края с дължина 11.5м и ширина 8м;
• Подобект № 24. „Улица от ОТ65до ОТ90” – приблизително  61 метра, по регулация
с общ габарит 16м;
• Подобект № 25. „Улица от ОТ46до ОТ48” – приблизително  70 метра, по регулация
с общ габарит 8м;

СЪСТОЯНИЕ
НА УЛИЧНА

МРЕЖА В
С.РАЗЛИВ:

N Подобект Дължина Прибли-
зителнаширина

Състояние на
тротоарите и

бордюрите
Състояние на
настилката(m) (m)

1 Улица от ОТ80 до Приблизи-телно приблизително 5м от
ограда до ограда-8м

Няма изградени
тротоари и положени

На място има само
макадам - на лице е



ОТ78 108 по регулация бордюри-препоръчва
се полагане на нови.

не цял габарит –
препоръчва се
изграждане на  нова
улица

2

Улица от ОТ59 до
ОТ63

Приблизи-телно

162

приблизително 8м-
12м по регулация

В ляво тротоарите са
компрометирани, а
бордюрите нямат
необходимата
видимост, като на
места липсват -
препоръчва се
реконструкция. В
дясно тротоари
липсват-бордюри
също няма по цялата
дължина-препоръчва
се полагане на нови.

С оглед на
множеството
пропадания и
мрежовидни
пукнатини се
препоръчва
рехабилитация с
локални ремонти по
преценка на
проектанта.

3
Улица от ОТ53 до
73m след  ОТ46

Приблизи-телно

352

променлив габарит-
приблизително от
3.5м до 7м-12м по

регулация

Не по цялата
дължина има
изградени тротоари
и положени
бордюри.
Съществуващите са
за реконструкция ,а
за останала част от
улицата да се
предвидят нови.

На лице е загуба на
устойчивост, а
износващият и
подосновен пласт на
много места
липсват.Улицата е за
цялостна
реконструкция.

4

Улица от ОТ60 до
ОТ49 и от ОТ49 до
ОТ43

Приблизи-телно

280

променлив габарит-
приблизително от
4.45м до 5м-8м по

регулация

Не по цялата
дължина има
изградени тротоари
и положени
бордюри.Съществув
ащите са за
реконструкция ,а за
останала част от
улицата да се
предвидят нови.

Първите 139м са за
рехабилитация.

Останалите 140м са
за цялостна
реконструкция.

5

Улица от ОТ84 през
ОТ82,ОТ41,ОТ43,
ОТ44 до ОТ92

Приблизи-телно

472

променлив габарит-
приблизително от

3.25м до 3.45м-8м по
регулация

Няма изградени
тротоари и положени
бордюри-препоръчва
се полагане на нови.

Улицата е за
цялостна
реконструкция-има
останки от асфалт.
От единия край е на
лице дерето (да се
предвиди укрепване)
.

ОТ ОТ82 до ОТ 84
улицата е
несъществуваща-
препоръчва се
изграждане на  нова
улица.

6
Улица от ОТ52 през
ОТ40 до ОТ41

Приблизи-телно

167

променлив габарит-
приблизително от
4.25м до 5м-8м по

регулация

Има тротоари и
бордюри с локални
пропадания-
препоръчва се
реконструкция.
Видимостта на
бордюрите на места
е над 20см.

На лице е загуба на
устойчивост,а
износващият и
подосновен пласт на
много места
липсват.Улицата е за
цялостна
реконструкция.

7 Улица  от ОТ40 през
ОТ32 и ОТ84 до

Приблизи-телно приблизително 5м- Има тротоари и
бордюри с локални

С оглед на
нарушената цялост



ОТ34 328 8м по регулация пропадания-
препоръчва се
реконструкция.
Видимостта на
бордюрите на места
е над 20см.
Приблизително
около 100м са за
нови тротоари и
бордюри.

на асфалта на много
места е
препоръчителна
цялостна
реконструкция.

Приблизително 189м
от ОТ34 към ОТ32
улицата е не
съществуваща-
препоръчва се
изграждане на  нова
улица .

8
Улица от ОТ39 до
ОТ35

Приблизи-телно

208

променлив габарит-
приблизително от
4.90м до 6м-8м по

регулация
Няма изградени

тротоари и положени
бордюри-препоръчва
се полагане на нови.

На лице са
множество
пропадания и
неравности , както и
нарушена цялост на
асфалта т.е. да се
предвиди
реконструкция.
Съществуващият
асфалт е до огради в
ляво и дясно.

9

Улица от
кръстовището с
Републикански път
I-3 (ОТ29) до ОТ33

Приблизи-телно

132

променлив габарит-
приблизително от
4.90м до 6м-8м по

регулация

Няма изградени
тротоари и положени
бордюри-препоръчва
се полагане на нови.

На лице са
множество
пропадания и
неравности , както и
нарушена цялост на
асфалта т.е. да се
предвиди
реконструкция.
Съществуващият
асфалт е до огради в
ляво и дясно.При
кръстовището с път
I-3 е на лице стълб
попадащ в някога
изградения и вече
несъществуващ
тротоар.

10

Улица от ОТ36 до
ОТ42

Приблизи-телно

68
6м по регулация Няма изградени

тротоари и положени
бордюри-препоръчва
се полагане на нови.

Улицата е основно с
макадамов насип-
препоръчва се
изграждане на  нова
улица . В дясно е
дерето - да се
предвиди укрепване

11

Улица  от
кръстовището с
Републикански път
I-3 (ОТ4) до ОТ19

Приблизи-телно

665

променлив габарит-
приблизително от

3.65м до 6м-10м (от
ОТ4 до ОТ18) и 8м
(от ОТ17 до ОТ19)

по регулация

Тротоарите са
компрометирани, а
бордюрите нямат
необходимата
видимост и на места
са разрушени. На
някои места няма
бордюри и тротоари.
Препоръчва се
изграждане на нови
тротоари с бордюри-
където е
необходимо.
Съществуващите са
за реконструкция със
запазване на

С оглед на
множеството
пропадания и
мрежовидни
пукнатини се
препоръчва
рехабилитация. В
платното е
разположен
кладенец. На места
са необходими
локални ремонти



бордюрите, където е
необходимо.

12

Улица от ОТ2 до
ОТ25

Приблизи-телно

342

променлив габарит-
приблизително от

3.65м до 4.65м5м -8м
(от ОТ4 до ОТ24) и

8.5м (от ОТ24 до
ОТ25) по регулация

Няма изградени
тротоари и положени
бордюри-препоръчва
се полагане на нови.

Първите 180м
считано от ОТ2 - за
рехабилитация -
останалата част от
улицата е за нова

13

Улица от ОТ54 до
ОТ55

Приблизи-телно

140

приблизително 5м-
10м по регулация

В ляво се
препоръчва
реконструкция. В
дясно-аналогично.

От ОТ54 до ОТ55-за
рехабилитация

14

Улица от ОТ10 през
ОТ 11 (при
кръстовище с улица
от ОТ4 до ОТ19)до
ОТ23

Приблизи-телно

160
8м по регулация За нови тротоари

На място има само
макадам-на лице е не
цял габарит -
препоръчва се
изграждане на  нова
улица.

15

Улица от ОТ15през
ОТ 14 (при
кръстовище с улица
от ОТ4 до ОТ19)до
ОТ22

Приблизи-телно

128
6м по регулация За нови тротоари

На място има само
макадам-на лице е не
цял габарит -
препоръчва се
изграждане на  нова
улица.

16
Улица от ОТ16 до
ОТ20

Приблизи-телно

175

променлив габарит-
приблизително от

3.65м до 6.25м-8м по
регулация

На места се налага
изграждане на нови
тротоари,а там
където има са за
реконструкция

На място има само
макадам-на лице е не
цял габарит -
препоръчва се
изграждане на  нова
улица.

17
Улица от ОТ57 до
ОТ56

Приблизи-телно

132

променлив габарит-
приблизително от
4.35м до 5м-8м по

регулация

Тротоарите са
компрометирани а
бордюрите са голяма
видимост-20см-
препоръчва се
реконструкция.

С оглед на
множеството
пропадания и
мрежовидни
пукнатини се
препоръчва
рехабилитация с
локални ремонти по
преценка на
проектанта..

18
Улица от ОТ58 до
ОТ59

Приблизи-телно

165

променлив габарит-
приблизително от
4.35м до 5м -8м по

регулация

Тротоарите са
компрометирани а
бордюрите са голяма
видимост-20см-
препоръчва се
реконструкция.

С оглед на
множеството
пропадания и
мрежовидни
пукнатини се
препоръчва
рехабилитация в
първите 65м (от
ОТ58-до ОТ59)-
останалите са за
реконструкция.

19

Улица от ОТ64 през
ОТ66, ОТ 68, ОТ 69
до ОТ71(при
кръстовище с улица
от ОТ70 до ОТ76)

Приблизи-телно

458

променлив габарит-
приблизително от

3.50м до 7м-16м-18.5
по регулация

Тротоарите в дясно
са за реконструкция
в ляво липсват, но
има останки от
бордюри.

С оглед на
множеството
пропадания и
мрежовидни
пукнатини се
препоръчва
рехабилитация на
първите 50м считано
от ОТ64 – за



останалата част от
улицата се
препоръчва
изграждане на  нова
улица.

20

Улица от ОТ70 до
ОТ76

Приблизи-телно

193

променлив габарит-
приблизително от
4.85м до 6м-8м по

регулация

На по голямата част
от улицата липсват
тротоари и
бордюри.Там където
са на лице такива  е
се препоръчва
реконструкция.

На лице са
множество
пропадания и
неравности , както и
нарушена целостта
на асфалта т.е. да се
предвиди
реконструкция.

21

Улица от ОТ46до
ОТ91

Приблизи-телно

71

По регулация 6м и
уширение в края с
дължина 12.5м и

ширина 8.5м За нови тротоари

Няма изградена
улица- препоръчва
се изграждане на

нова улица.

22

Улица от ОТ93до
ОТ50

Приблизи-телно

63
По регулация 5м

За нови тротоари

Няма изградена
улица- препоръчва
се изграждане на

нова улица.

23

Улица от ОТ72до
ОТ75

Приблизи-телно

105

По регулация 6м и
уширение в края с
дължина 11.5м и

ширина 8м За нови тротоари

Няма изградена
улица- препоръчва
се изграждане на

нова улица.

24

Улица от ОТ65до
ОТ90

Приблизи-телно

61
По регулация 16м

За нови тротоари

Няма изградена
улица- препоръчва
се изграждане на

нова улица.

25

Улица от ОТ46до
ОТ48

Приблизи-телно

70
По регулация 8м

За нови тротоари

Няма изградена
улица- препоръчва
се изграждане на

нова улица.

Състоянието на трасетата е в много лошо състояние – с износена асфалтова настилка,като
на места липсва такава. Съществуват множество слягания, пропадания и мрежовидни
пукнатини.

Улиците предмет на разработка са от второстепенната улична мрежа спрямо „Наредба №
2 за проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните
територии“, а именно:
-Улици V клас-събирателни улици
-Улици VI клас-обслужващи улици

УЛИЧНАТА
МРЕЖА

С.РАЗЛИВ-ПО
КЛАСОВЕ

N Подобект Дължина Клас Описание(m)

1

Улица от ОТ80 до ОТ78
Приблизи-телно

108
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.



2

Улица от ОТ59 до ОТ63
Приблизи-телно

162
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

3
Улица от ОТ53 до 73m
след  ОТ46

Приблизи-телно

352
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

4
Улица от ОТ60 до ОТ49
и от ОТ49 до ОТ43

Приблизи-телно

280
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

5

Улица от ОТ84 през
ОТ82,ОТ41,ОТ43, ОТ44
до ОТ92

Приблизи-телно

472
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

6
Улица от ОТ52 през
ОТ40 до ОТ41

Приблизи-телно

167
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

7
Улица  от ОТ40 през
ОТ32 и ОТ84 до ОТ34

Приблизи-телно

328
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

8 Улица от ОТ39 до ОТ35

Приблизи-телно

208
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

9

Улица от кръстовището
с Републикански път I-3
(ОТ29) до ОТ33

Приблизи-телно

132

V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

10

Улица от ОТ36 до ОТ42
Приблизи-телно

68
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

11

Улица  от кръстовището
с Републикански път I-3
(ОТ4) до ОТ19

Приблизи-телно

665
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

12
Улица от ОТ2 до ОТ25 Приблизи-телно V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и



342 го отвеждат до улиците
по-висок клас.

13

Улица от ОТ54 до ОТ55
Приблизи-телно

140
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

14

Улица от ОТ10 през ОТ
11 (при кръстовище с
улица от ОТ4 до
ОТ19)до ОТ23

Приблизи-телно

160
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

15

Улица от ОТ15през ОТ
14 (при кръстовище с
улица от ОТ4 до
ОТ19)до ОТ22

Приблизи-телно

128
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

16 Улица от ОТ16 до  ОТ20

Приблизи-телно

175
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

17 Улица от ОТ57 до  ОТ56

Приблизи-телно

132
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

18 Улица от ОТ58 до  ОТ59

Приблизи-телно

165
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

19

Улица от ОТ64 през
ОТ66, ОТ 68, ОТ 69 до
ОТ71(при кръстовище с
улица от ОТ70 до ОТ76)

Приблизи-телно

458
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

20

Улица от ОТ70 до ОТ76
Приблизи-телно

193
V клас

Улиците от V клас
събират движението от
обслужващите улици и
го отвеждат до улиците

по-висок клас.

21

Улица от ОТ46до ОТ91
Приблизи-телно

71
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

22

Улица от ОТ93до ОТ50
Приблизи-телно

63
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.



23

Улица от ОТ72до ОТ75
Приблизи-телно

105
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

24

Улица от ОТ65до ОТ90
Приблизи-телно

61
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

25

Улица от ОТ46до ОТ48
Приблизи-телно

70
VI клас

Улиците от VI клас
довеждат движението до

отделните жилищни,
общественообслужващи,

производствени или
др.обекти.

За улиците предмет на рехабилитация да се предвиди следната конструкция на
настилката:
- плътен асфалтобетон Е=1200МРа h=4cм
- неплътен асфалтобетон Е=1000МРа h=min4cм
За улиците предмет на реконструкция и изграждане да се предвидят два типа конструкции
на настилката спрямо класа на улиците, като:

• за улиците V клас да се предвиди конструкция за „средно“ движение
- плътен асфалтобетон Е=1200МРа h=4cм
- неплътен асфалтобетон Е=1000МРа h=4cм
- битумизиран трошен камък   E=800MPa h=8cм
- трошен камък E=350MPa h=45cм

• за улиците VI клас съответно конструкция за „леко“ движение.
- плътен асфалтобетон Е1 = 1200 MРa - h=4см
- неплътен асфалтобетон Е2 = 1000 MРa - h=6см
- трошен камък E=350MPa h=35cм
Съществуващите тротоарни настилки са за реконструкция с оглед на преобладаващите
пропадания, разрушения и обрушване. Там където прилежащите бордюри са в добро
състояние при реконструкция на тротоарите да се запазят. Ако дейността е неприложима
да се положат бетонови бордюри 18/35/50см, като при входовете същите да се понижат на
ниво.
На голяма част от улиците липсват изградени тротоари и съответно положени бордюри.
Там следва да се изградят нови тротоари и да се положат нови бордюри-аналогично на
тротоарите за реконструкция - бетонови бордюри 18/35/50см, които да се понижат при
входовете.
При изграждане на нови и реконструирани тротоари да се положи следната конструкция:
- тротоарни плочки- h=5см
- пясък - h=3cm
- трошен камък-h=15сm

ІІІ.2. ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА.
ІІІ.2.1. Условия и основни изисквания към проекта.
Обобщени изходни данни – Настилката на горепосочените улици на места е разрушена
изцяло, а оформените значителни неравности, образуващи локви с кал, вода и наноси
затрудняват преминаването на автомобили и пешеходци. Началните и крайните точки на
уличните участъци за проектиране ще се доуточнят на място от представители на



възложителя и избрания изпълнител.
Ситуация - Елементите на хоризонталната и вертикална криви да следват геометрията на
съществуващата улица. Заснемането на уличните участъци да се извърши по
съществуващите геометрични оси. Подробните точки да бъдат през 20 м. и да се
отбележат върху терена по подходящ начин. Заустването да се предвиди най-малко 5 м. в
съседна улица и в кръстовище.
Нивелета - Нивелетата да осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с
дебелина 4см и неплътен асфалтобетон за подравняване с дебелина мин.4см-при
рехабилитация. Допуска се прилагането на студено фрезоване с цел максимално
използване на съществуващата годна настилка при доказване на дебелина пластове.
При реконструкция нивелетата да се съобрази със съществуващите входове и
отводняване.
При изграждането на нови улици нивелетата да се съобрази с терена за получаване на
максимално малки изкопно насипни работи. Нивелетата да се проектира чрез прави и
вертикални криви, като се спазват нормативните изисквания.
Напречен профил - В правите участъци новото асфалтово покритие да се проектира с
двустранен напречен наклон със стойност 2,5%. Тротоарите да се предвидят с напречен
наклон 2%. Допуска се при входовете на гаражи и дворове/междублокови пространства
полагането на понижени по ниво бордюри, за да не се изграждат допълнителни рампи.
Отводняване и отводнителни съоръжения - Да се покаже начина на отводняване с
посоките на оттичане на водите. Да се предвиди корекция по ниво (повдигане или
понижаване) на решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, за да се осигури
безпроблемно отвеждане на повърхностните води. При необходимост да се предвидят
допълнителни дъждоприемни шахти.
Организация на движението - Необходимите за вертикалната сигнализация пътни знаци да
бъдат светлоотразителни. Предвижда се хоризонтална маркировка.

Проектната разработка, трябва да отговаря на изискванията на:

• Наредба № 2 за проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии;

• Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

• Наредба № 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;

• Наредба № 3 за временна организация и безопасност на движението при
извършване на строителство и ремонт на пътищата;

• Наредба № 1 за организация на движението по пътищата;

• Други действащи нормативи и стандарти.

ІІІ.2.2. Обем и съдържание на проекта.

Проектът по част „Пътна”, да се представи със следното съдържание:

• Обяснителна записка, съдържаща описание на предвидените строително-ремонтни
работи и технология на изпълнението им;

• Таблици с координати на подробните точки;



• Всичко, указано в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти.

• Чертежи и детайли:

- Ситуация;

- Надлъжен профил;

- Геометрични решения на кръстовища;

- Типов напречен профил и детайли за конструкцията на уличната настилка в крива
и в прав участък;

- Напречни профили в подробните точки;

- Детайли с технология на изпълнение /при необходимост/.

Проектът по част „Геодезия” да се представи със следното съдържание:

- Репери, които ще се използват;

- Триангулачни точки;

- Трасировъчен план и пътните връзки.

Съдържание на проектната документация:

Инвестиционният проект да съдържа следните части и специалности в съответствие с
нормативната уредба за проектиране и Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти:

- Геодезическа;
- Пътна;
- ВиК – при необходимост
- Организация на движението;
- Временна организация и безопасност на движението;
- Пожарна безопасност;
- ПБЗ;
- План за управление на строителните отпадъци

Количествените сметки да бъдат разработени към всяка част, подписани и
подпечатани от проектанта по съответната част.
Да се изготви Количествено- стойностна сметка (обща за всички части). При
определяне стойността на позицията за транспортиране на строителните отпадъци
да се проучи възможността за транспортиране на регламентирано депо и да се
остойности съответното разстояние до него.

ВАЖНО! Количествените и Количествено-стойностните сметки да бъдат



разработени по подобекти, т.е за всяка улица по отделно.
Възложителят си запазва правото при кандидатстване за финансиране да изиска от
проектанта изготвяне на обща Количествено-стойностна сметка в зависимост от
условията на финансиращата програма

Всички документи- графични и текстови, по всички части на инвестиционния
проект да се съгласуват от водещия проектант, съгласно изискванията на ЗУТ.

В съответствие с изискванията на чл.162 (7) от ЗУТ Възложителят определя за
„Водещ проектант“ проектанта по част „Пътна“.

ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ.

Основните дейности, са свързани с изработване на инвестиционен проект за изпълнение
на СМР във фаза „технически проект”, съгласно Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти. С проектите следва:

• Да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за
цялостно изпълнение на всички видове СМР на обектите.
• Да се осигури възможност за ползването им за изпълнение на строителството.

• Да се осигури съответствието на проектните решения с изискванията на
действащото в Република България законодателство, норми и стандарти.

Проектните части на проектите, следва да включват:

• Обяснителни записки, поясняващи предлаганите проектни решения, към които да
се приложат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

• Изчисления, обосноваващи проектните решения, чертежи и детайли, по които се
изпълняват отделните видове СМР;
• Количествени сметки и Обобщени Количествено - стойностни сметки.

Проектите трябва да бъдат изработени в пет оригинални екземпляра – на хартиен носител
и един на CD. Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на
информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта и да бъде
представен във формати DWG и PDF . Проектите на хартиен носител трябва да бъдат
подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани от
останалите проектанти и от водещия проектант.
Да се спазва Наредба 4/2001 год. на МРРБ за обем и съдържание на частите в
инвестиционния проект.
Оригиналите са собственост на Община Правец, на която се представят.

Проектантът е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене
на СМР и да изпълнява авторски надзор.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР



Избраният изпълнител на поръчката се задължава да извършва и авторски надзор
при реализацията на проекта и извърщване на строителните дейности на обект:
„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив” и
упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта“.

Осъществяването на авторски надзор от проектантите включва следните дейности:
 Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството

на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
 Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.
 Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
 Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
 Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез

електронните средства за комуникация.
 Изработване на допълнителни чертежи на детайли.
 Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в

екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на
строителството.

Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на
строителните работи.

1.2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейностите по проектиране в обхвата на настоящата поръчка следва да бъдат

извършени не повече от 30 (тридесет) календарни дни считано от датата на
подписване на договора. Дейностите по упражняване на авторски надзор ще се
изпълняват в съответствие с предложението на избрания изпълнител на СМР по
обекта.

1.3. ФИНАНСОВ РЕСУРС
Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, ще представлява допустими

разходи по одобрените проекти на Община Правец по „Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020“, предвид което заплащането на основната част от дължимите суми
ще бъде осъществено след одобрение на проектното предложение на Община Правец
и/или при осигуряване на финансиране от други източници.

Предвидения максимален бюджет за изпълнението на поръчката е общо в размер
до 46 000,00 лева (четиридесет и шест хиляди лева) без ДДС, разпределени както
следва:

- За проектиране сума в размер до 35 000,00 лв (тридесет и пет хиляди лева)
без ДДС;

- За осъществяване на авторски надзор сума в размер до 11 000,00 лв
(единадесет хиляди лева) без ДДС.

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по
банков път в лева. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с
начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на
обществената поръчка.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на поръчката трябва да съответства на изискванията за изпълнение на

обществената поръчка, посочени в Техническата спецификация за изпълнение на
поръчката, неразделна част от настоящите указания.

2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ



2.1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице
следните обстоятелства:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния

кодекс;
 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
б/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със

служители на ръководна длъжност в неговата организация;
в/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и

разкриване на конфликт на интереси.
2.1.2. Изискванията по буква „а” по-горе се прилагат по отношение на лицата

определени в чл.47 ал.4 от ЗОП
2.1.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата

по т. 2.1.1. по-горе с декларация.
2.1.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. «а» - «д» от ЗОП, ( т.
2.1.1, «а» по-горе), а по отношение на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 –
декларация.

2.1.5. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от
обстоятелствата по т. 2.1.1, буква „а”.

2.1.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът - чуждестранно
физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.1.1, буква „а”, издадени
от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на
съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в
съответната чужда държава не се издава документ по т. 2.1.1, буква „а”,  участникът
представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона
на държавата, в която е установен.

2.1.7. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен
или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски
орган в държавата, в която той е установен.

2.2. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на услугата, трябва да притежава
проектантска правоспособност по съответната част, за която е предложен да изпълнява
или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в
която са установени.

2.3. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на услугата, следва да притежава
валидна застраховка за професионална отговорност при проектиране (лично като
проектант или фирмена като част от екипа на изпълнителя), с минимален праг, отговарящ
на групата и категорията на строежа по предмета на поръчката, която застраховка следва



да покрива 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. За участник, установен/регистриран в Република България,
застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън
Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде
еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на
държавата, където е установен/ регистриран участника.

2.4. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.4.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, поне една услуга за проектиране на пътища от общинска
пътна мрежа.

Обстоятелството се декларира със Декларация-списък на услугите по член 51, ал.1,
т.1 от ЗОП за изпълнени договори, еднакви или сходни с предмета на поръчката,
отразяваща датите, стойностите и получателите на услугата през последните 3
години, считано от датата на подаване на офертата. Справката-декларация трябва да
е придружена от доказателства за извършената услуга;

2.4.2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен екип от проектанти
за всяка една от предвидените проектни части, който ще бъде ангажиран в изпълнението
на поръчката. Всеки един от проектантите трябва да отговаря на следните изисквания:
трябва да притежава проектантска правоспособност по съответната част, за която е
предложен да изпълнява или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно
законодателството на държавата, в която са установени, с професионален опит по
специалността си минимум 5 години – минимум както следва:

- Геодезическа – 1 брой;
- Пътна– 1 брой;
- ВиК – при необходимост – 1 брой;
- Организация на движението – 1 брой;
- Временна организация и безопасност на движението – 1 брой;
- Пожарна безопасност – 1 брой;
- ПБЗ – 1 брой;
- План за управление на строителните отпадъци – 1 брой;

Обстоятелството се декларира със Декларация, съдържаща списък на инженерно-
техническия екип по образец, съдържаща данни за експертите, дипломи, сертификати,
удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и
документи, по отношение квалификацията и опита на посочените лица.

3. ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОФЕРТИТЕ

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства напълно на условията, съдържащи се в поканата за участие.

Всяка оферта трябва да съдържа следната информация и приложения:

3.1.Представяне на участника (Приложение №1), включващо:

3.1.1. Посочва се ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или
друга идентифицираща информация  в съответствие със законодателството на държавата,
в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за



кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на
договора за обединение, а когато в договора  не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се
посочва представляващия. Към него се представят доказателства за упражняване на
професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП.

3.2. Доказателства за техническите възможности и квалификация:

3.2.1. Декларация, съдържаща списък на техническия персонал, който ще бъде
ангажиран с обекта на обществената поръчка, в която е  посочено образованието,
професионалната квалификация и професионален опит на включените в списъка
технически лица - Приложение №2, съдържаща данни за експертите, дипломи,
сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата
квалификация и документи, по отношение квалификацията и опита на посочените лица.

3.2.2. Декларация - списък на услугите (Приложение №3), еднакви или сходни с
предмета на поръчката (проектиране на пътища от общинска пътна мрежа), изпълнено
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта и отразяваща
датите, стойностите и получателите н услугата, придружен с доказателства за извършване
на услугата;

3.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и по чл.47,ал.5 от Закона
за обществените поръчки-Приложение №4. В декларацията се включва и информация
относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства
служебно на възложителя.

3.4. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 - Приложение №5

3.5. Ценова оферта – Приложение №6 .

Попълнено Ценово предложение се подготвя съгласно образеца към настоящата
документация от участника на хартиен носител в един оригинал.

 Цената, предлагана от участника за изпълнение всяка от дейностите от
предмета на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без
ДДС.
 Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак

след десетичната запетая.
 Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др.,

нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това
число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други
необходими разходи по изпълнението.
 На този етап всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси

и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва:
 Не е упомената общата стойност.
 Допуснати са несъответствия между отделните изчисления.
 По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат предвид

никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците.
ВАЖНО !!!!! Участниците задължително изработват предложенията си при

съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет, като
при установени предложения надвишаващи определения бюджет, същите ще бъдат
отстранявани.



3.6. Техническо предложение-Приложение №7

Техническото предложение се изготвя по приложения към настоящата документация
образец, и следва да съдържа задължително като минимум изискуемата по образеца
информация при съблюдаване на техническата спецификация, изискванията към офертата
и условията за възлагане и изпълнение на поръчката, включващо:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ТРЯБВА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВКЛЮЧВА:

3.6.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - общо определеното време в
календарни дни за изпълнение на всички отделни дейности по проектиране, включени в
настоящата поръчка, при което се допуска само при технологична възможност отделни
дейности да бъдат застъпвани по време, което следва да бъде защитено в представената
концепция

3.6.2. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – включващо следните елементи:
описание и обосновка на концепцията,   описание на метода за изпълнение на
възложеното проектиране и последващо упражняване на авторски надзор, описание на
подходите на участника за идентифициране на необходимата информация за прилагане на
концепцията и изпълнение на задачата, описание на дейностите, които ще бъдат
изпълнени във връзка с прилагане на концепцията, описание на начина и
последователността за изпълнение на отделните дейности

3.6.3. Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с
Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в
документацията за участие.

*** Участник, чиято оферта не съответства на обявените от възложителя указания
или към чието техническо предложение липсва някое от изброените приложения, ще
бъде отстранен от участие в поръчката.

3.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП - Приложение №8

3.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №9

3.9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 - Приложение №10

Офертите се представят в писмен вид на български език, на хартиен носител в
запечатан непрозрачен плик.

Върху плика участникът изписва: точното наименование на поръчката дадено от
Възложителя и посочват валидни - адрес за кореспонденции, телефон и по възможност
факс и електронен адрес.

Върху плика участникът изписва:

Община Правец, гр. Правец 2161, пл. "Тодор Живков" № 6

За участие в обществена поръчка с предмет:

„Проектиране във фаза технически проект за обект: „Реконструкция и
рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив” и упражняване на авторски

надзор по време на изпълнение на обекта“

/име на участника/

адрес за кореспонденция, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес

3.10. Офертата следва да бъде представена на Възложителя – Община Правец, гр.
Правец 2161, пл. "Тодор Живков" № 6 до 17:00 часа на датата посочена в поканата.



3.11. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител,
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

3.12. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така,
че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
Участника.

3.13. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на
адреса и в срока определен от него.

3.14. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от
Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава
оферта незабавно се връща неотворена на кандидата и това се отбелязва в регистъра на
Възложителя.

3.15. Всички документи, поставени в пликовете следва да бъдат подписани и
подпечатани от участника или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено
пълномощно, което трябва да придружава офертата, за документи, които могат да бъдат
подписвани и подпечатвани от него.

3.16. Срок на валидност на офертите минимум 60 дни от датата на представяне на
офертите.

3.17. Не се допуска представяне на варианти на офертата.

3.18. Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от
назначена със Заповед на Възложителя комисия на датата и мястото посочени в
поканата.

Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от
ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при
спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Правец, гр. Правец
2161, пл. "Тодор Живков" № 6.

3.19. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на
настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на
Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки.

4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Класирането на участниците ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна
оферта”, съгласно методиката за определяне на оценката по-долу.

Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от възложителя
условия, се извършва по критерий “икономически най-изгодна оферта” при показатели,
формиращи комплексната оценка (К) с тежести както следва:
С – Срок за изпълнение на дейностите от поръчката. Тежест 20%
Т – Техническото предложение. Тежест 30%
Ф – Предложена цена. Тежест 50%

1. Оценка на Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С)



Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в
комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 20%.
За целите на настоящата методика под Срок за изпълнение на дейностите от поръчката
(С) ще се разбира, и съответно ще участва при прилагането на формулата за определяне на
оценката, общо определеното време в календарни дни за изпълнение на всички отделни
дейности по проучване и проектиране, включени в настоящата поръчка, при което се
допуска само при технологична възможност отделни дейности да бъдат застъпвани по
време, което следва да бъде защитено в представената концепция.
Оценката на Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) на участника се
изчислява по следната формула:

С = минимален предложен срок х 100
срок, предложен от участника

2. Оценка на техническото предложение (Т).
Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в
комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 30%.
Оценката на техническото предложение (Т) се извършва по данните, представени от
участника в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“.
Предложените концепции за изпълнение на отделните задачи от поръчката, следва да са
изработени в съответствие с действащата нормативна уредба като отразяват изпълнение
спецификата на поръчката и задължително да включват следните елементи:
 описание на метода за изпълнение на възложеното проучване и проектиране и

последващо упражняване на авторски надзор,
 описание и обосновка за получаване на доставерна информация за прилагане на

концепцията и изпълнение на задачата,
 описание на начина и последователността за изпълнение на отделните дейности.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява
дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата
спецификация и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки
спецификите й.
На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които:
- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация.
- не е попълнен който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е
попълнен формално и/или с преповтаряне общо на техническата спецификация, без да е
отразена спецификата на настоящия проект и обществена поръчка;
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото
и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:

-- краен резултат, различен от посочения от възложителя в техническата
спецификация;

-- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение
на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на техническата
спецификация;

-- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането
би било невъзможно постигането на крайния резултат;

-- представяне на концепция, която съдържа противоречия и/или разминавания в
сочените методи и подходи, водещи до невъзможност да се спази предложеното
времетраене за изпълнение на отделен етап и/или поръчката като цяло;



-- представяне на концепция, която съдържа противоречия и/или не е защитена
възможността отделни дейности от поръчката да бъдат изпълнявани едновременно и/или
точно в посочената последователност.

Техническите предложения на участниците се оценяват по скалата посочена по-долу при
спазване на критериите за присъждане на определен брой точки, като в зависимост от
съдържанието в Техническото предложение на участника комисията присъжда точки
както следва:

1. Условия по отношение на съдържанието на
концепцията за изпълнение на услугите по
видове дейности.

2. Критерии за
присъждане на оценката

3.
Присъден
брой
точки

1. Участникът е описал в концепцията си всички
конкретни действия, методи и подходи, според
вида на задачите, необходими за изпълнение
на всяка една от дейностите по реализиране на
поръчката.

2. Участникът е разработил концепция, в която
методите и подходите за изпълнение на
отделните задачи по дейности, са представени
като последователност от конкретни действия
по начин, която защитава предложеното
времетраене за изпълнение на всяка от
отделните дейности, при което е обоснована и
последователността, респективно
възможността някои от дейностите да бъдат
изпълнявани едновременно.

3. Участникът в своето предложение за
конкретни действия, методи и подходи при
анализа и оценка на състоянието на обекта, е
обосновал и защитил приложимостта им с
оглед получаването на изпълним проект, който
ще неутрализира свлачищните процеси.

4. Участникът в своето предложение за
конкретни действия, методи и подходи при
изпълнение на проучването и проектирането, е
обосновал и защитил приложимостта им с
оглед получаването на реален резултат.

5. В предложението в пълнота са описани всички
съществуващи обстоятелства в обсега на
проекта, имащи влияние върху моментното
състояние на обекта.

6. Предложената концепция представя
методология за организация на работа, която
методология да съдържа и представя
конкретните мерки, срокове и необходими
ресурси за изпълнение на поръчката.

Оферта, съдържаща
концепция по отношение
на която са налице
кумулативно ВСИЧКИТЕ
посочени в колона 1
условия

100

Оферта, съдържаща
концепция, по отношение
на която не е налице
ЕДНО от посочените в
колона 1 условия

60

Оферта, съдържаща
концепция, по отношение
на която не са налице
ДВЕ от посочените в
колона 1 условия

30

Оферта, съдържаща
концепция, по отношение
на която не са налице
ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ от
посочените в колона 1
условия

1

ВАЖНО ! Оферта, която съдържа концепция, изпълняваща критериите за
присъждане на определен брой точки, но същевременно по отношение на нея бъдат
открити несъществени пропуски и/или частично съответствие независимо спрямо



кой от елементите, и/или не е налице съгласуваност между който и да е от
елементите, то в този случай присъденият брой точки ще бъде намален наполовина.
„Съгласуваност“ е налице, когато в отделните елементи се открива съответствие
между поставените цели, предвидените в тяхната последователност за изпълнението
им действия и респективно при изпълнението на която и да е отделна дейности и/или
действие да не възпрепятства/забави и/или осуети изпълнението на друга, при което
същите са съобразени със спецификата на настоящата поръчка;
„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е
констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде
установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и
пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на
поръчката с оглед спазване на правилната технологична последователност. Ако
липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат
установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано
несъответствие”.

3. Оценка на Предложена цена (Ф)
Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в
комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 50%.
Оценява се предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката в лева без
ДДС.
Оценката на предложената цена (Ф) на участника се изчислява по следната формула:
Ф = минимална предложена цена х 100

цена, предложена от участника
Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на
Финансовото предложение, е 100 точки.

3. Комплексна оценка на офертите на участниците (К)
Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка (К),
която се формира по следната формула:
К = (0,20 * С) + (0,30 * То) + (0,50 * Ф)
където:
С е оценката на срока за изпълнение на дейностите от поръчката
Т е  оценка на техническото предложение
Ф е оценка на ценовото предложение на участника

Максималният брой на точките в комплексната оценка е 100 т. Получения резултат се
закръгля до втория знак след десетичната запетая


