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: [1000-94]

Възложител: [Община Пловдив – Районn „Източен”]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [1279]
Адрес: [ Гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Станислава Колева – началник отдел „АПО, К и
ЧР“]
Телефон: [032 60 10 97]
E-mail: [iztochen_bg@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [«Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на
строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане,
основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията
на Община Пловдив, Район «Източен»]
Кратко описание: [Изготвяне на работен инвестиционен проект за всеки от обектите, вкл.
авторски надзор по време на строителството; изпълнение на СМР, свързани с основно обновяване
на първата детска площадка, разширение на втората и изграждане на третата и четвъртата,
включително доставка и монтаж на детски съоръжения за игра и парково оборудване, изграждане
на ударопоглъщащи настилки и др. Всички дейности, свързани с изпълнението на поръчката,
следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда
за устройството и безопасността на площадките за игра и действащите в страната приложими
стандарти - БДС EN 1176 /по части/ и БДС EN 1177, или еквивалентни. Пълно описание на
поръчката се съдържа в приложените към настоящата обява изисквания, условия и указания за
участие и технически спецификации.]
Място на извършване: [Гр. Пловдив, на територията на Район „Източен” – Община Пловдив,
както следва:
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Обект № 1: Основно обновяване на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ VIII-1,
за обществено обслужващи дейности, кв. 7 по регулационния план на квартал "Гладно поле", ПИ с
идентификатор 56784.529.49 по КК и КР на град Пловдив (ул. "Радко Димитриев" №39а);
Обект № 2: Разширение на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ I-1, за жилищни
нужди и подземни гаражи, кв. 1 по регулационния план на квартал "Гладно поле", ПИ с
идентификатор 56784.529.12 по КК и КР на град Пловдив (бул. "Цариградско шосе" № 12)
Обект № 3: Изграждане на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ V-общ. и УПИ
VI-общ., кв. 1-нов, по регулационния план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатори 56784.553.204 и
56784.553.205 по КК и КР на град Пловдив (между ул. „Крайна № 7-9 и ул. "Крайна" № 17-19);
Обект № 4: Изграждане на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ I-магазин,
битови услуги и занимания, кв. 12, по регулационния план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор
56784.553.168 по КК и КР на град Пловдив (ул. " Елба" № 13-15)]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [183 333,33]
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.:
Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,
както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/
и на изискванията на Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и документацията за
участие.
Изисквания за личното състояние: [Участниците следва да подадат с офертата си декларации по
образец за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-6 и 7 от ЗОП. Декларациите се подписват
от лицата, които представляват участника.
Тези декларации следва да бъдат представени и за подизпълнител/и и за трето лице, ако
участникът предвижда позоваване на капацитета на трето лице или дял от поръчката, който ще
бъде възложен на подизпълнител/и.
В случай че участва обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се
представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно
правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението; партньор, който да представлява обединението за целите
на настоящата обществена поръчка.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участниците следва да са
вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите или аналогичен регистър за изпълнението на строежи с обхват минимум четвърта
група, четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя. За доказване на това обстоятелство
участниците трябва да приложат копие на валидно към датата на подаване на офертата
удостоверение (с талон към него) за вписване в Централния професионален регистър на строителя
за изпълнението на строежи с посочения по-горе обхват, съгласно Закона за камарата на
строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на
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строителя.
Работните инвестиционни проекти за четирите обекта следва да бъдат изготвени и подпечатани от
проектанти с пълна проектантска правоспособност – ландшафтен архитект и геодезист, вписани в
Камарата на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране или
аналогични регистри.]
Икономическо и финансово състояние: [Участниците да имат реализиран минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години
/2017, 2018 и 2019 г./ в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си, в размер на 440 000,00 лв. с включен ДДС, изчислен на база годишните обороти.
Дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, са такива за изпълнение на СМР,
свързани с изграждане или основно обновяване на площадки за игра на открито.
Участниците трябва да имат издадена на тяхно име застраховка за професионална отговорност по
чл. 171 от ЗУТ с покритие съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството за строежи минимум V-та категория.]
Технически и професионални способности: [
1. Участниците в процедурата трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, а именно инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на
СМР, свързани с изграждане или основно обновяване на детски площадки за игра на открито.
Минимални изисквания за техническите и професионални способности на участниците:
- Да са изпълнили през последните пет години от датата на подаване на офертата дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно инженеринг - проучване,
проектиране и изпълнение на СМР, свързани с изграждане или основно обновяване на поне
четири детски площадки за игра на открито;
2. Ръководният и техническият персонал на участниците трябва да притежава опит и
квалификация, съответстващ на предмета на поръчката. Участниците да разполагат с необходимия
брой технически лица, включени или не в структурата им, включително такива, които отговарят за
контрола на качеството, които ще изпълнят проектирането и строителството. Участниците да
разполагат с персонал и ръководен състав с необходимата професионална компетентност за
изпълнението на поръчката, който да включва минимум 1 ландшафтен архитект с пълна
проектантска правоспособност, минимум 1 строителен инженер и минимум 1 геодезист с пълна
проектантска правоспособност;
3. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими
за изпълнение на поръчката.
4. Участникът следва да предложи при изпълнението на поръчката детски съоръжения за игра,
произведени в съответствие с приложимите части от серията стандарти БДС EN 1176, или
еквивалент, в зависимост от вида на съоръжението, както следва:
БДС EN 1176-1 „Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за
безопасност и методи за изпитване”, или еквивалент;
БДС EN 1176-2 „Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 2: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало”, или еквивалент;
БДС EN 1176-3 „Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 3: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки”, или еквивалент;
БДС EN 1176-4 „Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 4: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии”, или еквивалент;
БДС EN 1176-5 “Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 5: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки”, или еквивалент;
БДС EN 1176-6 “Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 6: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене”, или
еквивалент;
БДС EN 1176-10 „Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за
игра“, или еквивалент;
БДС EN 1176-11 „Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 11: Допълнителни
специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи“, или
еквивалент.
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Доказването на съответствието с това изискване се извършва чрез представяне на един от следните
документи:
 сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на
съоръжението за игра със съответните части от серията стандарти за съоръжения за игра
БДС EN 1176, или еквивалент;
 протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в
съответствие с изискванията на съответния стандарт съгласно Приложение № 7 към Наредба
№ 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за
игра и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за
управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.
5. Участникът следва да предложи при изпълнението на поръчката продукти, предназначени за
изпълнение на ударопоглъщащи настилки, които следва да отговарят на изискванията за
безопасност на настилките при изпитванията им в съответствие с БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща
повърхност за площадки за игра. Определяне на критичната височина на свободно падане” (или
еквивалент) при различни височини на свободно падане, за които настилката може да се използва.
Участниците следва да удостоверят съответствието на продуктите, предлагани от тях и
предназначени за изпълнение на синтетичните ударопоглъщащи настилки със съответния
стандарт за безопасност (БДС EN 1177 или еквивалент) с:
 инструкции на български език, разработени от производителя на продуктите, предназначени за
предлаганите ударопоглъщащи настилки, с указания за полагане, поддържане и контрол;
 други приложими документи /сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация,
протокол за проведените от производителя изпитвания, декларация за съответствие или други/,
съдържащи допълнителни указания на производителя за дебелината на настилката в
зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС EN 1177.]

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
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [Предлагана цена]
Име: [Игрова стойност на предлаганите детски съоръжения]
Име: [Срок за изпълнение]
Име: [Гаранционен срок на предлаганите детски съоръжения за игра]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [24/06/2020 г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [24/09/2020 г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Тежест: [30]
Тежест: [30]
Тежест: [20]
Тежест: [20]
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [25/06/2020 г. от 10:00 часа]
Място на отваряне на офертите: [Заседателната зала в административната сграда на Район
„Източен” – Община Пловдив, на адрес: Гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274]

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):
[Всички обстоятелства в офертите на участниците следва да бъдат съобразени с изискванията за
безопасност на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността
на площадките за игра и действащите в страната приложими стандарти - БДС EN 1176 /по части/ и
БДС EN 1177, или еквивалентни.
Участниците следва да изготвят офертите си при спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Пълно описание на всички изисквания за изпълнение на поръчката се съдържа в приложените към
настоящата обява изисквания, условия и указания за участие и технически спецификации.
Максималната стойност на поръчката е до 220 000.00 /двеста и двадесет хиляди/ лв. с вкл. ДДС,
както следва:
- общо за обект 1 и обект 2 – до 70 000.00 лева с ДДС;
- за обект 3 – до 100 000.00 лева с ДДС;
- за обект 4 – до 50 000.00 лева с ДДС.
Посочената обща прогнозна стойност в настоящата покана е максимално допустима и участниците
не следва да я надхвърлят. Надхвърлянето на тази стойност ще бъде основание за отстраняване.
Поради целевото финансиране за всеки от обектите, с офертите си участниците не следва да
надхвърлят и максимално допустимите прогнозни стойности за всеки един от тях. Надхвърлянето
на тези стойности за отделните обекти също така ще бъде основание за отстраняване.
Финансирането е от бюджета на Район „Източен” – Община Пловдив.
В случай, че не бъде осигурено финансиране, Възложителят може да прекрати договора
едностранно и без да дължи обезщетение при условията на договора.
Офертата на всеки участник следва да съдържа:
- Оферта по образец – образец № 1;
Във връзка с поставените изисквания за правоспособност за упражняване на професионална
дейност, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности, за
доказване съответствието с поставените по-горе критерии за подбор, участниците следва да
представят:
- Копие на валидно към датата на подаване на офертата удостоверение (с талон към него) за
вписване в Централния професионален регистър на строителя или аналогични документи за
вписване в аналогичен регистър за изпълнението на строежи с обхват минимум четвърта
група, четвърта категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя и Закона за камарата на строителите.
- Копие на валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ с покритие
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи минимум V-та категория, издадена на името на участника.
- Списък-справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 и чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП за дейностите в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, както и за дейностите с предмет и обем, идентични или
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сходни с тези на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на
офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността,
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания /Образец № 4/;
Забележка: Този списък следва да докаже, че участниците имат реализиран минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години
/2017, 2018 и 2019 г./ в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си, в размер на 440 000,00 лв. с включен ДДС, изчислен на база годишните обороти.
Дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, са такива за изпълнение на СМР,
свързани с изграждане или основно обновяване на детски площадки за игра на открито.
Този списък следва да докаже и това, че участниците в процедурата са изпълнили дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: инженеринг – проучване,
проектиране и изпълнение на СМР, свързани с изграждане или основно обновяване на
детски площадки за игра на открито.
Минимални изисквания за техническите и професионални способности на участниците:
Да са изпълнили през последните пет години от датата на подаване на офертата дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно инженеринг - проучване,
проектиране и изпълнение на СМР, свързани с изграждане или основно обновяване на поне
четири детски площадки за игра на открито.
За тези 4 инженерингови проекта /проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с
изграждане или основно обновяване на детски площадки за игра на открито/, с които
участникът следва да отговори на минималните изисквания за техническите и професионални
способности на възложителя, трябва да бъдат представени:
- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие
с нормативните изисквания;
- Заверени от представляващия участника копия (с гриф „вярно с оригинала”, дата, име,
подпис и печат) на доклади и/или сертификати за контрол от извършени проверки от
акредитиран орган за контрол за съответствието на изпълнените детски площадки по
посочените четири инженерингови проекта с изискванията за безопасност (съгл. чл. 63 от
Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра).
Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на обстоятелствата,
изложени в препоръките, с действително извършената работа. При установяване на
несъответствие участникът, приложил в офертата си такава препоръка, ще бъде отстраняван
от участие в процедурата.
- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП – образец № 5;
- Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – образец № 6;
Заб.: Към този списък за проектантите се прилагат и удостоверения за пълна проектантска
правоспособност;
- Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП - образец № 7;
- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - образец № 8;
- Декларация за липса на свързаност с друг участник – образец № 9;
- Ако участникът предвижда участието на подизпълнители се представят и декларация образец
№ 10 и декларация образец № 11;
Заб.: Кандидатите и участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те
трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване
от процедурата.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец № 12;
- Декларация за срока на валидност на офертата – образец № 13;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – образец
№ 14;
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП – образец № 15;
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- Декларация за оглед на обектите – образец № 16;
- Декларация за членовете на обединения (ако е приложимо) - образец № 17;
- Техническо предложение, съдържащо:
а/ Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника /ако е приложимо/;
б/ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя – Техническо предложение, образец № 2. Техническото
предложение трябва да бъде изготвено съобразно образеца, при съблюдаване предмета на
поръчката и техническите изисквания и спецификации, изискванията към офертата и условията за
изпълнение на поръчката. Техническото предложение да включва идейни решения за
изпълнението на четирите обекта и обяснителни записки към тях, придружени от задължително
изискуемите от възложителя приложения. Съдържанието на идейните решения и приложенията
към тях е регламентирано в Техническите спецификации на поръчката;
- Ценово предложение – образец № 3, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Ценовото
предложение на участника /Образец № 3/ следва да съдържа крайната предложена цена за
изпълнение на четирите обекта в съответствие с идейните решения за всеки един от тях от
техническото предложение към офертата и да бъде съобразено с всички изисквания на
възложителя.
Оферта, която не отговаря на изискванията, поставени в документацията за участие, не се допуска
до класиране.
Приложения към настоящата обява:
1. Техническо задание - изисквания, условия и указания за участие;
2. Технически спецификации;
3. Проект на договор;
4. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, критерий за оценка,
показатели и относителната им тежест;
5. Образци – от 1 до 17;
6. Изходни данни /за всеки от обектите/ – Скици на имотите; Ситуация на улична
регулация; Ситуационен план с нанесени всички изяснени подземни и надземни
комуникации.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [12/06/2020 г.]

Възложител Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Трите имена: (Подпис и печат) [Васко Георгиев Василев]
Длъжност: [За Кмет на район “Източен“
(съгласно Заповед № ЗРИ – 354/05.06.2020 г.)]
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