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I. II. IV.  

BG-Казанлък: 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 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Услуги 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Наименование, адреси и лица за контакт
Община Казанлък, бул."Розова долина" 6, За: Кристина Манева, РБ 6100, Казанлък, 
Тел.: 0431 98233, E-mail: kmaneva@abv.bg, Факс: 0431 98266 

I.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна 
информация: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за
участие: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 
Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган 

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги 
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и 
възложител/и 
НЕ 

Описание II.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Изработване на инвестиционни проекти за изграждане на три центъра за
настаняване от семеен тип и едно защитено жилище в гр. Казанлък" 

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата 
Услуги 
Категория услуги: 12 
Място на изпълнение: община Казанлък 
Код NUTS: BG344 

II.1.2)

Настоящото обявление е заІІ.1.3)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ 

Възлагане на обществена поръчка
Кратко описание на поръчката
Проектиране на един брой Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в УПИ I -
8781, за ЦНСТ от кв.36 по плана на гр.Казанлък и един брой защитено жилище в 
УПИ III - 8782, за защитено жилище от кв.36 по плана на гр.Казанлък, проектиране 
на два броя ЦНСТ в УПИ XI - 8786, за ЦНСТ от кв.389 по плана на гр.Казанлък 

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71221000 

Описание:  
Архитектурно проектиране на сгради 

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 
Световната търговска организация 
НЕ 

ІІ.1.7)

Обособени позиции 
ДА 

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
Ще бъдат приемани варианти
НЕ 

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Общо количество или обем
проектиране на един брой център за настаняване от семеен тип и един брой
защитено жилище, два броя ЦНСТ 

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
33333 BGN 
Опции 
НЕ 

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката ІІ.3)
Продължителност в дни 
30 

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
гаранции за участие: 160 лв. без ДДС за Позиция 1; 80 лв. без ДДС за позиция 2 и 
80 лв. без ДДС за позиция 3; гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на 
договора 

ІІІ.1.1)

Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните 
разпоредбите, които ги уреждат 
при формиране на цената трябва да бъдат включени всички разходи на изпълнителя

ІІІ.1.2)
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без вкл.ДДС. Плащането е в бълг. лв. по банков път.
Условия за участие ІІІ.2)
Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри 
Изискуеми документи и информация: копие от документа за регистрация или ЕИК 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец или Удостоверение за актуално състояние, издадено 
не по-рано от три месеца от датата на подаване на офертата, когато кандидатът не е 
пререгистриран; копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице; годишен финансов отчет за последните три години (2008, 2009, 
2010) - за юридически лица; копие от годишна данъчна декларация - за физическите 
лица; списък на изготвени проекти за строителство на сгради с жилищно или 
обществено предназначение за последните три години (2008, 2009, 2010); Пълна 
проектантска правоспособност, издадена от КАБ и КИИП за 2011г. за всички 
проектанти; Копие от застраховка за проектиране; Списък на проектантите, които 
ще участват при изпълнение на услугата по отделните части на проекта, който да 
включва експерти по следните части: Архитектурна; Геодезическа; Конструктивна; 
Електрическа; ВиК; Отопление, вентилация и климатизация; Енергийна 
ефективност; Оценка за съответствие със съществените изисквания за енергийна 
ефективност; Озеленяване; Пожарна безопасност. В случай, че Участникът участва 
като обединение, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението като 
цяло. 

ІІІ.2.1)

Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен финансов отчет за последните три 
години (2008, 2009, 2010); 2. Копие от застраховка в проектирането 
Минимални изисквания: 1. Кандидатът трябва да има оборот от проектиране най-
малко 20000 лв./ двадесет хиляди лева/ за последните три години сумарно; 2. 
Застраховка за минимална застрахователна сума за обекти V - та категория в размер 
на 35000 лв. съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане 
в проектирането 

ІІІ.2.2)

Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изготвени проекти за 
строителство на сгради с жилищно или обществено предназначение за последните 
три години (2008, 2009, 2010) – кандидатът трябва да е проектирал най-малко три 
проекта сумарно за последните три години; 2. Пълна проектантска 
правоспособност, издадена от КАБ и КИИП за 2011г. за всички проектанти; 3. 
Списък на проектантите, които ще участват при изпълнение на услугата по 
отделните части на проекта, който да включва експерти по следните части: 
Архитектурна; Геодезическа; Конструктивна; Електрическа; ВиК; Отопление, 
вентилация и климатизация; Енергийна ефективност; Оценка за съответствие със 
съществените изисквания за енергийна ефективност; Озеленяване; Пожарна 
безопасност. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по-горе 
изисквания се прилагат за обединението като цяло. 
Минимални изисквания: 1. Кандидатът да е проектирал най-малко три проекта 
сумарно за последните три години; 2. Копие от документа за пълна проектантска 
правоспособност, издадена от КАБ и КИИП за 2011г. за всички проектанти; 3. 
Списък експерти по следните части: Архитектурна; Геодезическа; Конструктивна; 
Електрическа; ВиК; Отопление, вентилация и климатизация; Енергийна 
ефективност; Оценка за съответствие със съществените изисквания за енергийна 
ефективност; Озеленяване; Пожарна безопасност. В случай, че Участникът участва 
като обединение, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението като 
цяло. 

ІІІ.2.3)

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

 

За изпълнението на услугата се изисква определена професия 
ДА 

ІІІ.3.1)

Нормативни разпоредби 
архитект 
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 
квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата 
ДА 

ІІІ.3.2)

Вид процедура ІV.1)
Вид процедура 
Открита 

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:

ІV.2.1)

Посочените по-долу показатели:
Показател: предложена цена ; тежест: 50 
Показател: обемно-устройствено проучване; тежест: 40 
Показател: срок за изпълнение ; тежест: 10

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

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие
08.09.2011 г.  Час: 16:30 
Платими документи 
ДА 

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане
Сумата от 30 лв., без ДДС / 36 лева, с включен ДДС/ следва да бъде внесена в 
касата на Община Казанлък, на адрес: Община Казанлък, гр.Казанлък, ул."Розова 
долина" № 6, Център за информация и услуги на Община Казанлък - гише № 4 
"Приходна каса", всеки работен ден в срока за получаване на документация, от 
09:00 до 17:30 часа; Документацията за участие в процедурата се получава срещу
квитанция за платена цена на адрес: Община Казанлък, Център за информация и 
услуги - гише № 5 
Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.09.2011 г.  Час: 16:30 

ІV.3.4)

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

IV.3.6)

IV.3.7)
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

Срок на валидност на офертите
)

Продължителност в дни 
90 
Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)
Дата: 20.09.2011 г.  Час: 10:00
Място 
община Казанлък 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 
управители на фирмите - участници в откритата процедура или надлежно
упълномощени представители, както и представители на средствата за масова
информация и организации с нестопанска цел 

Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ 

VI.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на 
ЕС 
подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма "Регионално развитие"BO161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в 
риск" 

VI.2)

Допълнителна информация
Решение №845/ 26.07.2011 г. за откриване на обществената поръчка 

VI.3)

Процедури по обжалване VI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, РБ 1000, София 

VI.4.1)

Подаване на жалби 
жалба се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или
действие, а ако не е уведомено съответното заинтересовано лице - от датата на 
узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното
действие 

VI.4.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 
община Казанлък, ул."Розова долина" 6, РБ 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98233, E-
mail: kmaneva@abv.bg, Факс: 0431 65164 

VI.4.3)

Дата на изпращане на настоящото обявление
26.07.2011 г.  

VI.5)
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование „Изготвяне на инвестиционни 
проекти за два Центъра за настаняване от семеен тип" в УПИ XI - 8786, за ЦНСТ, 
кв.389 по плана на гр. Казанлък. 
Кратко описание 
Проекта трябва да бъде изготвен във фаза технически проект 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 
71221000 

Описание:  
Архитектурно проектиране на сгради  

Количество или обем 
Проектите следва да съдържат следните части: Архитектурна, вкл. Разстановка на 
оборудване и обзавеждане; Геодезическа, Конструктивна; Електроинсталации; ВиК 
инсталации; Отопление и вентилация; Енергийна ефективност; Доклад за оценка за 
съответствие на част енергийна ефективност; Озеленяване и благоустрояване; План 
за безопасност и здраве; Пожарна безопасност; Сметна документация , съдържаща 
Подробни количествени сметки по всички части; Количествено–стойностни сметки 
по всички части, представени по отделни обекти на интервенция съгласно
Приложение Б1 (AnnexБ1 от пакет документи за кандидатстване); Анализ на цените 
по ресурси, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР в
проектното предложение, съгласно Приложение Б2 (AnnexБ2 от пакет документи за 
кандидатстване) и остойностена техническа спецификация на оборудване и
обзавеждане съгласно Приложение Б3 (AnnexБ3 от пакет документи за 
кандидатстване ), всички публикувани на сайта на ОПРР по схема BG 
161РО001/1.1-12/2011. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
16666 валута BGN 

Срок в дни 30 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Изготвяне на инвестиционен проект 
за един Център за настаняване от семеен тип" в УПИ I- 8781, за ЦНСТ, кв.36 по 
плана на гр.Казанлък. 
Кратко описание 
Проектът трябва да бъде изготвен във фаза технически проект 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 
71221000 

Описание:  
Архитектурно проектиране на сгради  

Количество или обем 
Проектите следва да съдържат следните части: Архитектурна, вкл. Разстановка на 

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

1)

2)

3)
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оборудване и обзавеждане; Геодезическа, Конструктивна; Електроинсталации; ВиК 
инсталации; Отопление и вентилация; Енергийна ефективност; Доклад за оценка за 
съответствие на част енергийна ефективност; Озеленяване и благоустрояване; План 
за безопасност и здраве; Пожарна безопасност; Сметна документация , съдържаща 
Подробни количествени сметки по всички части; Количествено–стойностни сметки 
по всички части, представени по отделни обекти на интервенция съгласно
Приложение Б1 (AnnexБ1 от пакет документи за кандидатстване); Анализ на цените 
по ресурси, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР в
проектното предложение, съгласно Приложение Б2 (AnnexБ2 от пакет документи за 
кандидатстване) и остойностена техническа спецификация на оборудване и
обзавеждане съгласно Приложение Б3 (AnnexБ3 от пакет документи за 
кандидатстване ), всички публикувани на сайта на ОПРР по схема BG 
161РО001/1.1-12/2011. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
8333 валута BGN 

Срок в дни 30 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование „Изготвяне на инвестиционен 
проект за Защитено жилище" в УПИ III-8782 - за защитено жилище, кв.36 по плана 
на гр.Казанлък. 
Кратко описание 
проекта следва да бъде изготвен във фаза технически проект 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 
71221000 

Описание:  
Архитектурно проектиране на сгради  

Количество или обем 
Проектите следва да съдържат следните части: Архитектурна, вкл. Разстановка на 
оборудване и обзавеждане; Геодезическа, Конструктивна; Електроинсталации; ВиК 
инсталации; Отопление и вентилация; Енергийна ефективност; Доклад за оценка за 
съответствие на част енергийна ефективност; Озеленяване и благоустрояване; План 
за безопасност и здраве; Пожарна безопасност; Сметна документация , съдържаща 
Подробни количествени сметки по всички части; Количествено–стойностни сметки 
по всички части, представени по отделни обекти на интервенция съгласно
Приложение Б1 (AnnexБ1 от пакет документи за кандидатстване); Анализ на цените 
по ресурси, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР в
проектното предложение, съгласно Приложение Б2 (AnnexБ2 от пакет документи за 
кандидатстване) и остойностена техническа спецификация на оборудване и
обзавеждане съгласно Приложение Б3 (AnnexБ3 от пакет документи за 
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кандидатстване ), всички публикувани на сайта на ОПРР по схема BG 
161РО001/1.1-12/2011. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
8333 валута BGN 

Срок в дни 30 
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