
Партида: 01264 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bq, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ

□  Проект на решение
ИЗ Решение за публикуване
Номер: РД-0903-17 от 15/09/2015 дд/мм/гггг

CD А) за откриване на процедура 
53 Б) за промяна
CD В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
53чл. 3, ал. 1 от ЗОП
□  чл. 3, ал. 2 от ЗОП
□  Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01264 
Поделение: СО-район Младост
Изходящ номер:__________________________________ от дата________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
53по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 
ID по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Столична община-район Младост
Адрес
у л . Свето Преображение 1
Град Пощенски код Държава
София 1712 Република

България
За контакти Телефон
ул. Свето Преображение 1 02 8777141
Лице за контакт
Весела Звезданова
Електронна поща Факс
so mladost@mail.bg 02 8772038
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http : //www.so-mladost.com
Адрес на профила на купувача:
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http://www.so-mladost.com/buyer
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

□  Министерство или друг държавен орган, К| Обществени услуги
включително техни регионални или □  Отбрана
местни подразделения □  Обществен ред и сигурност

□  Национална агенция/служба □  Околна среда
^Регионален или местен орган □  Икономическа и финансова дейност
□  Регионална или местна агенция/служба □ Здравеопазване
□  Публичноправна организация □  Настаняване/жилищно строителство и
□  Европейска институция/агенция или места за отдих и култура

международна организация □  Социална закрила
□  Друго (моля, уточнете): □  Отдих, култура и религия

□  Образование
□Друго (моля, уточнете):

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
□  Производство, пренос и разпределение на □  Пощенски услуги

природен газ и топлинна енергия
□  Електрическа енергия □Железопътни услуги
□  Търсене, проучване или добив на □  Градски железопътни, трамвайни,

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги
□  Търсене, проучване или добив на □  Пристанищни дейности

въглища или други твърди горива
□  Вода □Летищни дейности

Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на:
ЕЗ извършване на промяна/техническа редакция
□  добавяне на допълнителна информация
II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА_______________________________________________________

11.1) Обект на поръчката
ЕЗ Строителство
□  Доставки
Ц Услуги__________________________________________________________________________
П.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 
(както е посочено в оригиналното обявление)
„Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи, в 
м."Югоизточен град, Район-4-Зона 5", кв.19 (нов 19а), УПИ II - 
ОДЗ, ж.к. „Младост-4""________________________________________________
П.З) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Реализацията на проекта обхваща: Изграждане на ново обединено 
детско заведение за 10 групи- 2 яслени и 8 градински, находящо 
се в м."Югоизточен град, Район-4-Зона 5", кв.19 (нов 19а), УПИ 
II - ОДЗ, ж.к. "Младост-4", Район „Младост" .
П.4) Общ терминологичен речник (СРУ) (както е посочено в оригиналното 
обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 45214100

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)
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Попълва се от възложител по чл.7, т. 1 -4 от ЗОП
Открита процедура ^У скорена на договаряне с обявление □
Ограничена процедура □  Договаряне без обявление □
Ускорена ограничена процедура □Конкурс за проект - открит □
Състезателен диалог □  Конкурс за проект - ограничен □
Договаряне с обявление □
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура □  Договаряне без обявление □
Ограничена процедура □  Конкурс за проект - открит □
Договаряне с обявление Ш Конкурс за проект - ограничен □
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1) Процедурата е открита с решение
Номер: РД-0903-16 от 10/09/2015 дд/мм/гггг________________________________________
Ш.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя 
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)
ОЛ-2015-7/10.09.2015г ._________________________________________________
Ш.З) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)___________

□  81МАР
^Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"______________
Година и номер на документа в РОП: 2015-686838___________________________________
Ш.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
Ш.4.1) Номер на обявлението в О В:________ /Б- о т _________
Ш.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 01264-2015- 
ОООЗ(ппппп-уууу-хххх)
Ш.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка 
Ш.4.4) Номер на документа (ГО на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 
686838
(Ако в поле Ш.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в 
РОП)____________________________________________________________________________

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 10/09/2015 дд/мм/гггг________________________________________________________
IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал.З от ЗОП ЕЗЧл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП □
Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП □ Ч л . 27а, ал.9, т.З от ЗОП □
Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП □  Чл. 276, ал.2, т.1 от ЗОП □
Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП 1]Чл. 276, ал.2, т.2 от ЗОП □
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или 
коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на 
оригиналното обявление)

У .1)
ЕЗ Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя
□  Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на 

първоначалните, подадени от възложителя
П И  двете___________________________________________________________________
У.2)
□  В оригиналното обявление
□  В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля 

направете справка със съответната документация за участие)
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Ш  двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната 
документация за участие)

У.З)
Ц В решението за откриване
V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в п риложимите случаи)
Номер и наименование 
на полето,
съдържанието на което 
трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)
Номер и наименование 
на полето,
съдържанието на което 
трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА, т. 11.2) 
Количество или обем на 
поръчката, подточка 
Н.2.1)
Общо количество или 
обем

ИзпълненИзграждане на ново 
ОДЗ за 10 групи, включващо 
строително- монтажни работи, 
описани подробно по видове и 
количества в приложените 
количествени сметки към 
документацията за участие в 
процедурата.

Изграждане на ново ОДЗ за 10 
групи— 2 яслени и 8 
градински, включващо 
строително- монтажни работи 
и доставката на необходимото 
оборудване, описани 
подробно по видове и 
количества в приложените 
количествени сметки към 
документацията за участие в 
процедурата.

РАЗДЕЛ III 
ЮРИДИЧЕСКА, 
ИКОНОМИЧЕСКА, 
ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ, т.Ш.1) 
Условия свързани с 
изпълнението на 
поръчката, подточка 
III. 1.1 Изискуеми 
депозити и гаранции:

Еаранцията за участие в 
настоящата процедура е в 
размер на 1 % от прогнозната 
стойност на поръчката или 31 
857,62 лв.(тридесет и една 
хиляди осемстотин петдесет и 
седем лв и шестдесет и две 
стотинки).

Гаранцията за участие в 
настоящата процедура е в 
размер на 1 % от прогнозната 
стойност на поръчката или 31 
857,00 лв. (тридесет и една 
хиляди осемстотин петдесет и 
седем лв)

РАЗДЕЛ III 
ЮРИДИЧЕСКА, 
ИКОНОМИЧЕСКА, 
ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ, т.Ш.2) 
Условия за участие, 
подточка Ш.2.2) 
Икономически и 
финансови възможности: 
Минимални изисквания:

Участникът в процедурата 
трябва да докаже наличието на 
финансов ресурс или достъп 
до кредитна линия или 
еквивалентен финансов 
инструмент, необходим за 
осигуряването на материали, 
консумативи,средства за 
работни заплати и свързаните 
с тях данъци и осигуровки, в 
размер не по-малък от 50 % от 
прогнозната стойност за 
обществената поръчка в 
размер на 1 592 881 лева.

Участникът в процедурата 
трябва да докаже наличието на 
финансов ресурс или достъп 
до кредитна линия или 
еквивалентен финансов 
инструмент, необходим за 
осигуряването на материали, 
консумативи, средства за 
работни заплати и свързаните 
с тях данъци и осигуровки, в 
размер не по-малък от 35 % от 
прогнозната стойност за 
обществената поръчка в 
размер на 1 115 016,70 лева.

РАЗДЕЛ III 
ЮРИДИЧЕСКА,

5. участникът следва да 
представи нотариално

5. участникът следва да 
представи заверени копия на
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ИКОНОМИЧЕСКА, 
ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ, т. III.2) 
Условия за участие, 
подточка III.2.3) 
Технически възможности: 
Изискуеми документи и 
информация:

заверени копия на съответните 
сертификати: 5.1. сертификат 
за управление на качеството 
или еквивалентен с обхват 
„строителство” -  нотариално 
заверено копие; 5.2. 
сертификат за внедряване на 
системи за опазване на 
околната среда или еквивалент 
с обхват „строителство” ; 5.3. 
сертификат за внедряване или 
еквивалент с обхват 
„строителство” -  нотариално 
заверено копие

съответните сертификати: 5.1. 
сертификат за управление на 
качеството или еквивалентен с 
обхват „строителство” -  
заверено копие; 5.2. 
сертификат за внедряване на 
системи за опазване на 
околната среда или еквивалент 
с обхват „строителство”-  
заверено копие;

РАЗДЕЛ III 
ЮРИДИЧЕСКА, 
ИКОНОМИЧЕСКА, 
ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ, т.111.2) 
Условия за участие, 
подточка III.2.3) 
Технически
възможности: Минимални 
изисквания:

2.У частникът следва да 
разполага с екип, съставен от 
не по-малко от
46 /четиридесет и шест/ души 
към момента на подаване на 
офертата, който екип да е 
предвиден за изпълнение на 
обекта и да включва 
работници/служители, наети 
на трудов договор, при 
спазени следните условия: 2.1. 
Ръководител екип -  със 
строително инженерно 
образование; стаж минимум 
10 /десет/ години, през които 
да има изградени минимум 
3 /три/ сходни/подобни 
обекта /като доказателство за 
това се прилага констативен 
акт за установяване годността 
за приемане на строежа 
(приложение № 15 към 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 
за съставяне на актове и 
протоколи по време на 
строителството). 2.2. Експерти 
„Строителство”: • Експерт по 
специалност „ОиВ” - за тази 
част изпълнителят да 
разполага с инженер, който да 
има минимум 5 (пет) години 
трудов стаж в областта на 
строителството; • Експерт по 
специалност „Електро” - за 
тази част изпълнителят да 
разполага с инженер, който да 
има минимум 5 (пет) години 
трудов стаж в областта на 
строителството; • Експерт по 
специалност „ВиК” - за тази 
част изпълнителят да

/2.Участникът следва да 
разполага с екип, съставен от 
не по-малко от
46 /четиридесет и шест/ души 
към момента на подаване на 
офертата, който екип да е 
предвиден за изпълнение на 
обекта и да включва 
работници/служители, наети 
на трудов или граждански 
договор, при спазени следните 
условия: 2.1. Ръководител 
екип -  със строително 
инженерно образование; с 
професионален опит- 
минимум 10/десет/години, 
през които да има изграден 
минимум 1 /един/ 
сходен/подобен обект /като 
доказателство за това в графа 
"Професионален опит" в 
Образец 8А се посочва 
приключения обект, име на 
работодтеля и телефон за 
връзка с него. 2.2. Експерти 
„Строителство”: • Експерт по 
специалност „ОиВ” - за тази 
част изпълнителят да 
разполага с инженер, който да 
има минимум 5 (пет) години 
професионален опит в 
областта на строителството; • 
Експерт по специалност 
„Електро” - за тази част 
изпълнителят да разполага с 
инженер, който да има 
минимум 5 (пет) години 
професионален опит в 
областта на строителството; • 
Експерт по специалност 
„ВиК” - за тази част
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разполага с инженер, които да 
има минимум 5 (пет) години 
трудов стаж в областта на 
строителството; • Експерт по 
специалност „Ландшафтен 
архитект” - за тази част 
изпълнителят да разполага с 
архитект, който да има 
минимум 5 (пет) години 
трудов стаж в областта на 
строителството; «Експерт по 
специалност „Координатор по 
безопасни и здравословни 
условия на труд” - инженер 
със строително инженерно 
образование със стаж 
минимум 2 /две/ години. 
•Минимум 40 човека със 
следните специалности: 
Кофражист -  5 бр. Арматурист
-  5 бр. Заварчик -  2 бр. Зидар- 
3 бр. Шпакловки и мазилки -  
6 бр. Бояджия- 2 бр. 
Монтажник -  6 бр. 
Електротехник -  3 бр Вик 
специалисти -  2 бр. ОВКИ 
специалисти-2 бр. Озеленител
-  2 бр. Общ работник -  2 бр.

изпълнителят да разполага с 
инженер, който да има 
минимум 5 (пет) години 
професионален опит в 
областта на строителството; • 
Експерт по специалност 
„Ландшафтен архитект” ; 
•Експерт по специалност 
„Координатор по безопасни и 
здравословни условия на 
труд” - инженер със 
строително инженерно 
образование с професионален 
опит- минимум 2 /две/ години. 
•Минимум 40 човека със 
следните специалности: 
Кофражист -  5 бр. Арматурист
-  5 бр. Заварчик -  2 бр. Зидар- 
3 бр. Шпакловки и мазилки -  
6 бр. Бояджия- 2 бр. 
Монтажник -  6 бр. 
Електротехник -  3 бр Вик 
специалисти -  2 бр. ОВКИ 
специалисти-2 бр. Озеленител
-  2 бр. Общ работник -  2 бр.

РАЗДЕЛ IV 
ПРОЦЕДУРА, т. 1У.З) 
Административна 
информация, подточка 
1У.З.З)
Условия за получаване на 
документацията за 
участие (спецификации и 
допълнителни 
документи)(с 
изключение на ДСП) или 
на описателен документ 
(при състезателен 
диалог), Срок за 
получаване на 
документация за участие

05.10.2015 г. Час: 17:00 12.10.2015 г. Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV 
ПРОЦЕДУРА, т. IV.3) 
Административна 
информация, подточка 
IV.3.8) Условия при 
отваряне на офертите

06.10.2015 г. Час: 10:00 13.10.2015г. Час: 10:00

РАЗДЕЛ VI. ДРУГА 
ИНФОРМАЦИЯ, т. У1.3) 
Допълнителна 
информация

7. Участникът следва да 
представи документ от 
ДНСК, удостоверяващ, че 
участникът не е допускал

7.У частникът следва да 
представи декларация, 
удостоверяваща, че не е 
допускал и/или извършил
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и/или извършил системни 
нарушения по Закона за 
устройство на територията и 
нормативните актове по 
прилагането му и издаден не 
по-рано от 3 /три/ месеца, 
преди датата на подаване.

системни нарушения по 
Закона за устройство на 
територията и нормативните 
актове по прилагането му за 
последните 4 години от датата 
на подаването на същата.

У.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в 
приложимите случаи) _________________________________________
Място на датите, които трябва да бъдат 
променени:

Вместо: Да се чете:

Срок за получаване на офертите/заявленията 05/10/2015 дд/мм/гггг 12/10/2015 дд/мм/гггг 
за участие 17:00 (час) 17:00 (час)

У.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)_______________
У.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите 
случаи)
Номер и наименование на 
полето, което ще се допълва 
(частта от текста, която трябва 
да се добави):

Текст, който трябва да се добави:

У.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)
ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: I. В документацията за 
участие промени има на следните места: 1) на стр. 49, в РАЗДЕЛ
V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.Подраздел У.4.
Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и 
представяне на допълнителни документи., в т.1; 2) на стр. 49, в 
РАЗДЕЛ V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, Подраздел У.5. 
Представяне и приемане на офертите. Съдържание на офертите, в 
т.1; 3) на стр. 59, в РАЗДЕЛ VI. Изисквания и доказателства за
икономическото и финансовото състояние и за техническите 
възможности и/или квалификация на участниците в процедурата.
Други изисквания. Подраздел V I .1. Минимални изисквания за 
икономическо и финансово състояние, в т. 1; 4) на стр. 60 и стр.
61, в РАЗДЕЛ VI. Изисквания и доказателства за икономическото и
финансовото състояние и за техническите възможности и/или 
квалификация на участниците в процедурата. Други изисквания, 
Подраздел V I .2. Минимални технически възможности и квалификация 
на участниците в процедурата, в т.1.2 и в подточки 1.2.1 и
I.2.2. ;5) на стр. 63, в РАЗДЕЛ VI. Изисквания и доказателства за 
икономическото и финансовото състояние и за техническите 
възможности и/или квалификация на участниците в процедурата.
Други изисквания, Подраздел V I .3. Други изисквания, в т. 5; на 
стр. 76, в РАЗДЕЛ XI. Сключване на договор за изпълнение на 
обществената поръчка, в т. 5, след подточка 5.3 се създава нова 
подточка 5.4, на стр. 77, в РАЗДЕЛ XII. Гаранции за участие и 
за изпълнение на договора и обезпечения., точка 1, подточка 1.1 
Гаранцията за участие в настоящата процедура.
II. Промени в образците към документацията: В Образец № 1 и
Образец № 11А.
VI: ОБЖАЛВАНЕ______________________________________________________________________

VI. 1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване______________________________
Официално наименование

УНП: 9249965а-2Ь40-429с-8418-ЗЬ69бГ40асес1 7



Партида: 01264 РЕШЕНИЕ (версия 4)

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadminScpc.bg 02 9884070
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 15/09/2015 дд/мм/гггг_______________________
Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/ 
д -р  Цвета Мин
Длъжност:
кмет на СО-

УНП: 9249965а-2Ь40-429с-8418-3b696f40aced
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