
BG-Пловдив 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

№9041873/18.05.2015 г. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, 

България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, 

Факс: 032 654396 
Място/места за контакт: гр. Пловдив, бул. Менделеев №12 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.au-plovdiv.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.au-plovdiv.bg/. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Строителство 
 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Публична покана с предмет "Извършване на Строително – монтажни работи 
на учебни зали и други помещения на Аграрен университет-Пловдив", 
съобразно техническа спецификация посочваща конкретните подобекти за 

ремонт - 23 на брой и Количествени сметки посочващи нида работи за всеки 
един подобект, приложени към документацията за участие, публикувана на 
интернет адреса на профила на купувача - www.au-plovdiv.bg. Ремонти ще се 
извършват в следните подобекти: №1 Подобект – Кабинет 4 – Факултет 
Икономика; №2 Подобект – Кабинет 5 – Факултет Икономика; №3 Подобект 
– Деканат – Факултет Икономика. №4 Подобект – Декански кабинет – 
Факултет Икономика; №5 Подобект – Аудитория №1 – Агрономически 
факултет; №6 Подобект – Тоалетни – Ректорат; №7 Подобект – Фоайе етаж 3 

– Лозаро-градинарски факултет; №8 Подобект – Подпорни стени – от двете 
страни на Ректорат; №9 Подобект – Катедра Механизация фоайе; №10 
Подобект – Катедра Физкултура фоайе; №11 Подобект – Катедра Физкултура 
Тоалетни фоайе; №12 Подобект – Аула; №13 Подобект – Декански кабинет – 
Агрономически факултет; №14 Подобект – Деканат – Агрономически 
факултет; №15 Подобект – Кабинети 219А и 219Б Агрономически факултет; 
№16 Подобект – Кабинет 325 Агрономически факултет; №17 Подобект – 
Лаборатория 315 Агрономически факултет; №18 Подобект – Деканат Лозаро-

градинарски факултет; №19 Подобект – Декански кабинет Лозаро-
градинарски факултет; №20 Подобект – Декански кабинет Факултет РЗА; 
№21 Подобект – Катедра Овощарство - Брестник; №22 Подобект – Къща 
Агроекология. №23 Подобект – Покрив Агроекология 
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КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

45400000 

Описание: 
Довършителни строителни работи  
 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Общата стойност на поръчката по договора не може да надвишава 264 000 
лева без ДДС. Поръчката е финансирана със средства по бюджета на АУ- 
Пловдив.Подообектите могат да бъдат променяни от взъложителя в процеса 
на изпълнение, но посочената обща стойност не може да бъде надвишавана. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

261000 BGN 
 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

гр. Пловдив, бул. Менделеев №12 
 

NUTS: 

BG421 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Участник в процедурата следва да представи посочените по-долу документи 
за доказване на своите технически възможности и квалификация, като трябва 
да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и 
квалификация: -Списък на технически лица, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката -по образец, съгласно приложение №6 -Декларация 
за техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 
поръчката-по образец, съгласно приложение №14 -Участникът следва да е 
вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 
строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената 
поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от 
Закона за устройство на територията/ЗУТ/, което изискване се удостоверява с 
един от следните документи: заверено от участника копие от удостоверение 

за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за 
изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на 
обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, 
буква „а” от ЗУТ, ведно с валиден талон към него или декларация, 
удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с 
обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, 
както и на категорията му, издадено от компетентните органи, съгласно 



съответния национален закон, или еквивалентен документ. - Минимални 
изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците: -За 
изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с ръководен и 
технически състав, включващ минимум 2/двама/специалисти, както следва: 1. 
Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните 
изисквания: А) да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ, да е 

технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше 
училище с квалификация „строителен инженер” или „архитект”, или диплома 
за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита 
професионална квалификация в областите „архитектура и строителство” и 
„техника”, Забележка: За чуждестранните лица-документ за призната 
техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, 
легализирана по съответния ред. Б) да притежава стаж по специалността не 
по-малко от 5/пет/години. 2. Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г. за 
минималните изисквания за ЗЗБУТ, който да отговаря на следните изискване: 
- да притежава необходимия сертификат или друг еквивалентен документ за 
упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ” или еквивалентна. 
Забележка: За чуждестранните лица-документ за призната техническа 
правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по 
съответния ред. Забележка: Покриването на изискването се удостоверява със 
списъка по т.7.1 от настоящия раздел. -Участникът следва да разполага с 

необходимото техническо оборудване за изпълнени в минимален изискуем 
обем, както следва: 1. Професионална бормашина - 5 бр.; Професионален 
къртач – 3 бр., Товарен автомобил/ самосвал /необходим за изхвърляне на 
отпадъци, превоз на материали и др. логистични дейности/ - 1 бр.; 
Техническото оборудване/механизацията може да бъде собствена или наета. 
Забележка: Покриването на изискването се удостоверява с декларацията по 
т.7.2. от настоящия раздел. -Участникът следва да е вписан в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, 

отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на 
категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от Закона за устройство 
на територията/ЗУТ/, което изискване се удостоверява с един от следните 
документи: заверено от участника копие от удостоверение за вписване в 
Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи 
с обхват,отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка. 
 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 



Оценяването се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., 
определена по следните показатели: За икономически най-изгодна оферта се 
счита тази, която е получила най-висока комплексна оценка. За всеки 
участник комплексната оценка /КО/ на офертата се изчислява по следната 
формула: КО = П1 + П2 , където: КО е комплексната оценка; Преди да 
пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 
техническите задания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на възложителя. П1 и П2 са показателите, формиращи 
комплексната оценка, а именно: • П1 – „Техническо предложение“, 
включващо два подпоказателя „Технологична последователност на 
строителните процеси” и „Управление на риска”. Максимален възможен брой 

точки 100 т. Относителна тежест в Комплексната оценка 50%. Подпоказател 
П1.1 – „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПРОЦЕСИ” Участникът следва подробно да опише своето виждане за 
отделните етапи на изпълнение на поръчката, последователност на 
изпълнение, организацията и подхода на изпълнение, които да обезпечават 
качественото и срочно изпълнение на обекта. Подпоказател П1.2 – 
„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА” Участниците трябва да предложат мерки за 
недопускане/ предотвратяване и преодоляване на последиците от 
настъпването на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - 
Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при 
текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно 
приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или 
информация от страна на други участници в строителния процес; 3. 
Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за 
строителство, Изпълнител; 4. Промени в законодателството на България или 

на ЕС; 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 
плащанията по договора от страна на Възложителя; 6. Трудности при 
изпълнението на строителството, продиктувани от констатирано 
технологично неправилно или некачествено изпълнение на обекта. Указание: 
Участникът разработва техническото предложение като включва в него 
всички необходими дейности за изпълнение на поръчката съгласно 
техническата спецификация. • П2 – „Цена за изпълнение“ (без ДДС) - Общата 
цена по рекапитулация и ценово предложение оферирана от участниците. 

Максимален възможен брой точки 100 т. Относителна тежест в Комплексната 
оценка 50%. Методика за определяне на оценката Настоящата методика 
представлява съвкупност от правила, посредством които ще се определи 
офертата, която следва да гарантира постигане на желания от Възложителя 
краен резултат, описан в настоящата документация, при оптимално 
съотношение между цена и качество. Класирането на допуснатите до оценка 



оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” 
(КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 
точки. Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки 
участник е: КО = П1х50 %+ П2х50 % Показател „Техническо предложение” – 
П1 Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на 
показателя в комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: П1 = А + 

Б, Където: А/ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ - Максимален брой точки 60; Б/УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА - Максимален брой точки 40; ОБЩ брой точки 100 т. Показател 
„Цена за изпълнение“(без ДДС) – П2 Максимален брой точки по показателя – 
100 точки. Пълна информация за методиката за оценка на офертите е 
публикувана в одобрената документация за участие, намираща се на интернет 
страницата на възложителя - www.au-plovdiv.bg. 
 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

28/05/2015 16:00 
 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично, или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка до посочения краен час и срок за получаване на 
оферти. Върху плика с офертата участникът посочва адрес за 
кореспонденция, телефон, и по възможност факс и адрес на електронна поща. 
Изисквания към оформянето на офертата: Всички документи от Офертата се 
представят окомплектовани в папка, поставена в запечатан непрозрачен плик; 
На плика с офертата се отбелязва наименованието на предмета на 
обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронна поща.Копия на документи, 
приложени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с 
оригинала” и заверени с подпис и мокър печат на представителя на 
участника; Участникът може да подава само едно предложение. След 
изтичане на срока за подаване на оферти, постъпилите в рамките на срока 
оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия, назначена от 
Възложителя, като за изпълнител на договора се определя участникът, чиято 
оферта отговоря на определените технически изисквания и е оценена като 

икономически най-изгодна , съобразно показателите посочени в 
документацията. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен 
договор. При сключване на договора определеният за изпълнител представя 
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 



обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП, както декларации за липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.Отварянето на офертите в 
горепосочената публична покана ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 
от ЗОП от 10:00 часа на 29.05.2015 г. в сграда Ректора на Аграрен 
университет - Пловдив, етаж II, Заседателна зала. 
 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

28/05/2015 

 


