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I. II. IV.  

BG-Нови пазар: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено 
планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически 

консултантски услуги; технически изпитвания и анализи 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Услуги 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Наименование, адреси и място/места за контакт
Община Нови пазар, ул."Васил Левски" №3, За: Таня Давидова, Република 
България 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 23311, E-mail: npazar@icon.bg, Факс: 0537 
24010 
Място/места за контакт: Община Нови пазар 
Общ адрес на възлагащия орган: www.novipazar.acstre.com. 

I.1)

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна 
информация: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и
допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени 
офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности 
Регионален или местен орган 

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги 
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
НЕ 

Описание II.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган 
„Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане на центрове за настаняване от
семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар и необходимата 
документация за подаване на проектно предложение” 

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на 
доставката или място на предоставяне на услугите 
Услуги 
Категория услуги: 12 

II.1.2)
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РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ 

Основно място на изпълнение: Община Нови пазар
Код NUTS: BG333 
Настоящото обявление обхваща
Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката или покупката/покупките 
• Избор на изпълнител за изготвяне на проектно предложение с цялата необходима
документация за кандидтастване по ОП «Регионално развитие» 2007-2013г., 
включваща изработване на качествени инвестиционни проекти за изграждане на
центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. 
Нови пазар, подробни количествено- стойностни сметки за отделните обекти на 
интервенция, анализ на цените по ресурси, остойностени технически 
спецификации, формуляр за кандидатстване и бюджет на проекта, съгласно 
изисквания на ОПРР и Държавна агенция за закрила на детето. 

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)
71315000, 71242000 

Описание:  
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради  
Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите  

ІІ.1.6)

Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
НЕ 

ІІ.1.7)

Разделяне на обособени позиции
НЕ 

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани варианти
НЕ 

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Съвкупно количество или обем
съгласно документация и технически спецификации 

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
50000 BGN 
Опции 
НЕ 

ІІ.2.2)

Продължителност на поръчката или срок за изпълнението ІІ.3)
Продължителност в месеци
6 

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Гаранция за участие в размер на 400.00 /осемстотин/ лева без ДДС.Гаранциите се 
представят в една от следните форми - банкова или парична по избор на 

ІІІ.1.1)
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участниците в процедурата. Когато гаранциите са в парична сума същите се внасят
по банкова сметка IBAN BG68BUIN70143330547017 BIG BUINBGSF.при ТБ 
"Алианц България" АД клон Шумен, офис Нови пазар в полза на Община Нови 
пазар. 
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат 
Авансово -Размерът на авансовото плащане е 3 000,00 лв. без ДДС; Окончателно 
плащане - Окончателно плащане се извършва при одобрение на проектно
предложение и осигуряване на финансов ресурс по сключен Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Размерът на окончателното 
плащане се изчислява, като от общата стойност на извършените и приети от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи по договора се приспадне извършеното авансово плащане.

ІІІ.1.2)

Условия за участие ІІІ.2)
Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания 
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: Участниците следва: 1. Да притежават документ за регистрация или 
ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е 
юридическо лице или еноличен търговец, копие от документа за самоличност, 
когато участникът е физическо лице; 2. Да закупят от възложителя документация за 
участие; 3. Да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 4. Да докажат 
техническите си възможности и квалификация по чл.51, ал.1, т. 2, 4, 7 и 9 от ЗОП и 
съгласно условията на възложителя; 5. Да докажат икономическото и финансовото 
си състояние по чл.50, ал.1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП и съгласно условията на възложителя. 
6.Да представи Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за всички 
проектанти по отделните части на проекта 7. Да притежава застраховка 
професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ или еквивалент Възложителят ще 
отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или 
участник, който: 1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът 
или участникът е преустановил дейността си; 2. е лишен от правото да упражнява 
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в 
която е извършено нарушението; 3. има парични задължения към държавата или 
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с 
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните 
норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 4. има 
наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

ІІІ.2.1)

Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: 1. Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите 
(финансов отчет) на участника за всяка една от последните три години – за 
юридически лица, заверена от НАП декларация за доходите на физическото лице за 
всяка от последните три години, а за чуждестранните участници – еквивлентен 

ІІІ.2.2)
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документ в съответствие със законите в страната, в която е установен. Участникът 
да има положителен финансов резултат за всяка една от последните 3 години. 
Забележка: В случай че участникът е посочил ЕИК, същият не е длъжен да 
представя в офертата си обявените в търговския регистър актове. 2. Справка за 
общия оборот на участника за периода 2008-2010г. в т.ч. за оборота от дейности, 
обект на настоящата поръчка за всяка от предходните три години или от датата от 
коята е учреден или е започнал дейността си. Участника следва да е изпълнявал 
дейности по изготвяне на инвестиционни проекти, подобни на предмета на 
настоящата поръчка /изготвяне на инвестиционни проекти за жилищни и/или 
обществени сгради/ на обща стойност не по-малка от 50000.00 лв. /петдесет хиляди 
лева/, без ДДС. В случай на обединение изискването се прилага като цяло. 3. 
Списък на договорите за услуги, изпълнени от участника през последните три 
години (2008, 2009, 2010г.), с посочване на стойностите на договорите, място и 
срокове на изпълнение, клиенти. Списъкът трябва да бъде придружен с приемо – 
предавателни протоколи и препоръки за добро изпълнение (референции) от 
клиентите и копия от договорите; списъка с декларираните обстоятелства се 
подписва от лицето/лицата, които представляват участника и се полага негов печат;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът да има положителен финансов 
резултат за всяка една от последните 3 години. 2. Участникът в настоящата 
процедура за обществена поръчка следва да има оборот от договори за проектиране 
за последните три години (2008, 2009 и 2010) в размер на не по- малко от 50 
000,00лв. без ДДС. 3. Участникът да има застраховка професионална отговорност 
по чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, с общ лимит на отговорността в размер не по-
малко от 35 000 лв. съгласно чл.5, ал.1, т.5 от Наредбата за условията и реда на 
задължителното застраховане в проектирането и строителството. Срокът на 
застраховката трябва да изтича не по-рано от 30 /тридесет/ дни след изтичане на 
срока на валидност на офертата.
Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: 1.Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за всички 
проектанти по отделните части на проекта. 2.Застраховка професионална 
отговорност по чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, с общ лимит на отговорността в 
размер не по-малко от 35 000 лв. съгласно чл.5, ал.1, т.5 от Наредбата за условията 
и реда на задължителното застраховане в проектирането и строителството. Срокът 
на застраховката трябва да изтича не по-рано от тридесет дни след изтичане на 
срока на валидност на офертата. 3.Списък на екипа от правоспособни лица по 
всички части на проектите, придружен от документи, удостоверяващи 
образованието и професионалната квалификация на участника и неговия екип от 
специалисти, които ще изпълняват предмета на поръчката; 4.Списък с описание на 
собствено и/или наето техническо оборудване, необходими за изпълнение на 
поръчката; Участникът следва да разполага с необходимите технически средства и 
софтуер за изпълнение на договора. 
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Участникът трябва да е изготвил минимум 
2 /два/ проекта през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.) със същия или 
сходен предмет на проектиране/изготвяне на инвестиционни проекти за високо 
строителство/. Доказва се с копие на договори, препоръки за добро изпълнение 
(референции) от възложител и/или други документи, от които е видно 
приключилото изпълнение, качеството на изпълнение, стойността на възлагането и 
периода на изпълнение. *В случай, че участникът е обединение, което не е 
юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. 2. Участникът 
трябва да има на свое разположение екип от проектанти, притежаващи пълна 
проектантска правоспособност по съответната част на Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране (КИИП) или Камара на архитектите в България 
(КАБ) или еквивалентна. Доказва се с удостоверение от КИИП и КАБ със заверка за 

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

 

2011 год. Минималният изискуем състав на екипа от специалисти следва да 
включва проектанти по съответните части на проекта и специалисти както следва: • 
част "Архитектурна"; • част "Строителни конструкции”; • част "Електро"; • част 
"ВиК"; • част „ОВ”; • част „Геодезия”; • част „Топлотехническа ефективност”; • 
част „Геология”; • част „Благоустрояване”; • специалист по изготвяне на бюджет на 
проекта и анализ на ресурсите; • специалист за подготовка на проекти, изготвяне на 
формуляри за кандидатстване за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените 
изисквания. 
Запазени поръчки 
НЕ 

ІІІ.2.4)

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия 
НЕ 

ІІІ.3.1)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата 
ДА 

ІІІ.3.2)

Вид процедура ІV.1)
Вид процедура 
Открита 

ІV.1.1)

Критерии за възлагане ІV.2)
Критерии за възлагане 
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

ІV.2.1)

Посочените по-долу критерии:
Показател: Технически показатели; тежест: 60 
Показател: Финансови показатели; тежест: 40
Ще се използва електронен търг
НЕ 

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с 
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен 
диалог) 

ІV.3.3)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.08.2011 г.  Час: 16:00 
Платими документи 
ДА 
Цена: 35 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията се получава от стая 405 на Община Нови Пазар, срещу представен 
документ за внесена сума от 35 лв. без ДДС, платими в касата на Информационен 
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

център, всеки работен ден от 9.30 до 16.30ч.
Срок за получаване на оферти или на искания за участие
09.09.2011 г.  Час: 16:00 

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за 
участие 
Български 

IV.3.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата IV.3.7)
Продължителност в дни 
180 
Условия за отваряне на офертитеIV.3.8)
Дата: 12.09.2011 г.  Час: 10:00
Място 
Община Нови пазар 
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Комисията и участниците или техни упълномощени представители, както и 
представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска
цел, съгласно чл.68 ал.4 от ЗОП. Възложителят ще обяви на Интернет адреса на
общината: www.novipazar.acstre.com датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти. 

Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от 
общностни фондове 
ОП «Регионално развитие» 2007-2013г. 

VI.2)

Процедури по обжалване VI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 
URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.1)

Подаване на жалби 
1. На обжалване подлежи всяко решение на възложителите в процедура за
възлагане на обществена поръчка, 2. Решенията по т.1 се обжалват пред Комисията 
за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за 
наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или 
квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг 
документ, свързан с процедурата. 3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 
3.1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки
3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на
процедурата; 

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявлениеVI.5)
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