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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00126

Поделение: ________

Изходящ номер: Н2-ИП-3525 от дата 12/05/2014

Коментар на възложителя:
Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, се 

осигурява въз основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

(ДБФП) по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 

4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за 

развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по 

приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на 

Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство 

за програмен период 2007 – 2013г.

За Обособена позиция №1 - Проект № BG005MIRGPN2.1/03 от 

05.07.2013г. „Изграждане на спортен комплекс – мини игрище за 

футбол” се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ 268 от 20.11.2013г. между Община Несебър, Местна инициативна 

рибарска група /МИРГ/ „Поморие – Несебър” и Изпълнителна агенция 

по рибарство и аквакултури /ИАРА/ чрез Държавен фонд „Земеделие”

За Обособена позиция №2 - Проект № BG005MIRGPN2.2/02 от 

05.07.2013г. „Изграждане на екопътека „Калето”” се реализира по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 299 от 30.01.2014г. 

между Община Несебър, Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ 

„Поморие – Несебър” и Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури /ИАРА/ чрез Държавен фонд „Земеделие”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Община Несебър

Адрес
ул. "Еделвайс" 10

Град Пощенски код Страна
Несебър 8230 България

Място/места за контакт Телефон
отдел "Инвестиционна политика" 0554 29399

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сюрея Исуф

E-mail Факс
kapitalnostroitelstvo@abv.bg 0554 29399

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.nesebarinfo.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

УНП: 75a722d2-b05e-44aa-aec8-a9cf284e4099 1



Партида: 00126 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

www.nesebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Упражняване на независим строителен надзор по време на 

строителството  по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Упражняване на независим строителен надзор 

по време на строителствотона обект: „Изграждане на мини игрище 

за футбол в УПИ ІІІ-общ., кв.6 с идентификатор по КК 

53045.502.35 по плана на гр. Обзор в рамките на проект 

„Изграждане на спортен комплекс – мини игрище за футбол””

Обособена позиция №2: Упражняване на независим строителен надзор 

по време на строителствотона обект: „Изграждане на екопътека 

„Калето” в ПИ с идентификатор 53045.560.17 по КК на местност 

„Седлото”, землище на гр. Обзор, общ. Несебър в рамките на 

проект „Изграждане на екопътека „Калето””

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71521000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Строителния надзор да се изпълнява в задължителния обхват 

съобразно изикванията на ЗУТ, в т.ч.: по чл.168, чл.175, чл.176 

и чл.177, ал.1 от ЗУТ, вкл. извършване на геодезическо заснемане 

и издаване на Удостоверение по чл.52 от ЗКИР и въвеждане на 

обектите в експлоатация.

Обектът по Обособена позиция №1 обхваща изпълнение на строително 

- монтажни работи по изграждане на мини игрище за футбол, 

ситуирано в североизточната част на имота, като в контакта със 

съществуващия стадион са предвидени писта за бягане и площадка 

за скок на дължина и за троен скок. Проектът предвижда мини 

футболно игрище с размери 22 / 42 м., ограда с височина 6 м. и 

осветление. На главния подход към игрището е проектирана рампа с 

наклон 4.1%, съобразена с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хора с увреждания / Наредба №4 от 

01.07.2009г. /. Предвидени са и мобилни трибуни, олекотени, за 

28 места, от стомана и ПВЦ седалки, UV стабилизирани. Оградата е 

с обща височина 6 м. от затворени метални профили с пълнеж от 

оградни пана с модулни размери 2.50 / 2.00 м. и да са 

предназначени за ограждане на спортни площадки. За осветление на 

спортната площадка е предвидено да се използват 4 броя 

стоманотръбни стълбове с височина 8 м. Разработена е 

канализационна система за дрениране на повърхностните води, 

които ще се събират чрез система от перфорирани полиетиленови 

дренажни тръби или еквивалент, с размери Ф63 и Ф100. До 

заустването водните количества се транспортират чрез  PVC тръба 

Ф110 дебелостенна. Атмосферните отпадни води се заустват в 

съществуващ дренажен колектор. На чупката на канализацията и на 

заустването трябва да се изградят шахти за ревизия с капаци за 

клас на натоварване А15.

Обектът по Обособена позиция №2 обхваща изпълнение на строително 

- монтажни работи по изграждане на екопътека, свързваща края на 
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гр. Обзор при ул. „Струма” и Крепостта „Калето”, като преминава 

през няколко забележителности и местности. Трасето на 

екопътеката е с обща дължина 2 275м., като в зависимост от 

съществуващото положение, условно е разделено на три етапа.

• ПЪРВИ ЕТАП – започва от края на ул. „Струма” и завършва на 

асфалтовия паркинг при механа „Габъра”. Дължината му е 480м. и 

може да се премине както пеш, така и с автомобил. Предвидено е 

осветление с паркови осветителни тела с компактна луминисцентна 

лампа 23 W, монтирани по дължината на трасето през около 25м. на 

стълбове с височина 4м. 

• ВТОРИ ЕТАП – започва от ляво на асфалтовия паркинг при механа 

„Габъра” и завършва при „Първомайска поляна”. Дължината му е 

690м. Основното трасе на този етап от екопътеката преминава по 

съществуващ черен път с непостоянен габарит, който е покрит с 

трошен камък. В източната част на поляната ще се монтира дървен 

предпазен парапет. Предвидено е осветление с паркови осветителни 

тела с компактна луминисцентна лампа 23 W, монтирани по 

дължината на трасето през около 25м. на стълбове с височина 4м. 

 • ТРЕТИ ЕТАП – започва от „Първомайска поляна” и завършва на 

Крепостта „Калето”. Дължината му е 1 105м. Ще се прокара изцяло 

ново трасе, като за целта се налага почистване и изсичане на 

дървесна растителност. Ширината на трасето в този етап ще бъде 

80см., като на няколко места се предвиждат уширения. Предвидено 

е осветление със соларни паркови осветителни тела с LED лампа 20 

W и батерия 60Ah, монтирани по дължината на трасето през около 

25м. на стълбове с височина 4м.

     Предвидено е трасето на екопътеката да се почисти от 

обраслата го растителност, да се поставят дървени пейки, 

беседки, кошчета за отпадъци и табели. 

Прогнозната стойност за всяка от обособените позиции е както 

следва:

- За Обособена позиция №1 - 12 211.73 лв. без ДДС

- Обособена позиция №2 - 10 000лв.без ДДС

Прогнозна стойност

(в цифри): 22211.73   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Обзор, община Несебър код NUTS:  

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
- Участниците трябва да са лицензирани за изв. на дейностите, 

предмет на общ. поръчка и да представят заверено копие от Лиценз 

за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и 

реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ. Срока на валидност 

на лиценза трябва да е не по- малък от срока на изпълн. на 

договора. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича 

преди срока за изпълн. на договора, участ. да представи 

декларация, че ще го поднови в установените в закона срокове.

- Участн. да не са в нарушение на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ 

- представя се декларация свободен текст;

- За уч. да не са налице обстоят. по чл.167, ал.4 от ЗУТ- 

представя се декларация свободен текст.

-Участ. трябва да притежават валидна застр. за „Професионална 
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отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора - 

представя се: 

а) заверено копие от застр. за проф. отгов. за 2014 г., 

покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба 

за условията и реда за задължит. застр. в проектир. и строит.

б) декларация, подписана от представл. уч. със задължението за 

осигуряване на такава застр. за целия срок на договора;

Представената оферта да съдържа най-малко следната информация:

- Данни за лицето, което прави предложението;

-  Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, 

посочени в настоящата покана, вкл. изискуемите доказателствени 

документи

- Ценово предложение, представляващо точна сума за изпълнение на 

описаната услуга по обособените позиции за съответния обект;

- Срок на валидност на предложението - посочен в календарни дни;

- Удостоверение за актуално състояние или единен 

идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за 

регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му 

законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от 

документ за самоличност.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 19/05/2014 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени 

стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от 

горните изисквания. Офертата се представя в запечатан 

непрозрачен плик в сградата на Община Несебър,ул. "Еделвайс" 

№10, Център за административно обслужване №2, гише №2 и №3, към 

отдел "Инвестиционна политика". Оферта може да бъде представена 

за всички обособени позиции.

При подписване на договор, избраният изпълнител внася гаранция 

за изпълнение в размер 1% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 19/05/2014 дд/мм/гггг
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