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: 08.37- 57/28.08.2017 г.

Възложител:Областен управител на Софийска област
Поделение (когато е приложимо): неприложимо
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00412
Адрес: гр. София, бул. „Витоша”№ 6
Лице за контакт: Моника Андреева – старши експерт, отдел ЕТРУТ и Павлина Шишова

– старши експерт, отдел КАК
Телефон: 02 9301801
E-mail: sofoblat@government.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[x] Услуги
Предмет на поръчката: „Изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и
регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
в землището на село Широки дол, община Самоков “

Кратко описание: Графичните и текстовите материали, които следва да бъдат изготвени и
предадени на Възложителя, се изготвят при стриктно спазване на изискванията, съгласно
съвместна ЗАПОВЕД № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и ЗАПОВЕД № РД-02-14-454 от
22.08.2003 г. на МРРБ за определяне на технически изисквания и условия за контрол към
плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, както и на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.
Кметът на община Самоков е предоставил в Областна администрация на Софийска област
4 /четири/ броя технически задания за изработване на планове по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
обектът е с обща площ от 382 дка, както обхваща следните местности:
-с. Широки дол, местност „Солище”, площ: 12 дка;
-с. Широки дол, местност ”Шумната могила”, площ: 12 дка;
- с. Широки дол, местност „Татарски брод”, площ: 355 дка;
-с. Широки дол, местност „Дългата поляна”, с площ от 3 дка;
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Място на извършване: землището на с. Широки дол, община Самоков, Софийска област, на
чиято територия се намират съответно местностите.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 41 320 /четиридесет и една хиляди

триста и двадесет/ лева без ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: неприложимо
Наименование: неприложимо
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): неприложимо
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): Право да

участва в обществената поръчка има всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за
обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в обявата.
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: по отношение на участниците да не са налице основанията
по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и т.7.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът да е вписан в
Регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра на АГКК, като по
отношение на него да са налице всички основания на чл. 16 и чл. 17 от Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР). Съгласно чл. 20, ал.1 от ЗКИР, правоспособното лице е длъжно да
извършва възложените му работи по кадастър, съответно по геодезия или картография в
съответствие с нормативните изисквания, да защитава класифицираната информация,
представляваща служебна тайна, станала му известна във връзка е възложената му дейност.
Изискванията за правоспособност се доказват с копие от свидетелство за правоспособност,
издадено от Агенцията по геодезия картография и кадастър, съгласно Наредба №3 от 2001 г. за
водене и съхранение на регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по
кадастъра;

Икономическо и финансово състояние: Правоспособното лице, съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър, следва да се застрахова за вредите, които могат да настъпят следствие
на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на неговите служители.
Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия картография и
кадастър. Изискването се доказва с копие от застрахователната полица.

Технически и професионални способности: Участникът следва да е изпълнил през последните
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Под «сходни с предмета на поръчката» следва да се има предвид изработването на: кадастрални
карти или специализирани карти, съгласно ЗКИР или план за регулация и застрояване/план за
регулация с обхват поне един квартал или парцеларни планове за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, съгласно ЗУТ.
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Участникът трябва да разполага с поне две технически лица с правоспособност по ЗКИР.
Изискванията за техническа н професионална правоспособност се доказват със:
- Списък на изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените
услуги, които могат да са под формата на удостоверения, препоръка или друг документ издаден от
получателя или компетентен орган;
- Списък на правоспособните технически лица, включени или не в структурата на участника, които
са отговорни или участват в изпълнението на поръчката;
- Други документи, доказващи техническите и професионални качества на участника.
Участникът може да се позове на капацитета на трети лица, които не са включени в капацитета на
неговата структура, във връзка с тяхната професионална компетентност и технически способности.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, като за това следва да бъдат
представени доказателства относно необходимостта от техния капацитет, и че по отношение на тях
не са налице основания за отстраняване. Когато участникът се позовава на трети лица при
изпълнение на поръчката, той трябва да може да докаже, че разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от същите задължения.
Подизпълнителите, които участникът е посочил в офертата си трябва да отговарят на изискванията за
правоспособност, както и за техническа и професионална компетентност, съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са на лице основанията за отстраняване.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор
се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него, с изключение на
изискващата се регистрация за правоспособност по ЗКИР и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.

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:
[] 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: Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата:
Показатели за оценка:
TО - Техническа оценка;
СО – Срок на изпълнение
ФО – Финансова оценка (предложена цена)
Относителна тежест на показателите за оценяване:
TО = 40 точки, максимална стойност
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СО = 20 точки, максимална стойност
ФО = 40 точки, максимална стойност
Комплексната оценка се изчислява по формулата:
КО = ТО + СО + ФО
КО – комплексна оценка на съответния участник. Максимално – 100 точки.
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

Срок за получаване на офертите:
Дата: 05.09.2017г(дд/мм/гг)

Час: 17.30 (чч:мм)

Срок на валидност на офертите:
Дата: 04.12.2017 г. (дд/мм/гггг)

Час: 17.30 (чч:мм)

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 11.09.2017 г. (дд/мм/гггг)

Час: 10.00 (чч:мм)

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в Областна
администрация на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша” №6,
ет.5, Гербова зала.При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.
Управителите и/или собствениците на кандидатите, имащи право да ги представляват съгласно
съдебната регистрация се легитимират с представяне на документ за самоличност, а упълномощените
представители ще следва да се легитимират с пълномощно, което ще следва да предоставят на
комисията.

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): Участникът трябва да представи оферта,
която следва да отговаря на изискванията на ЗОП и ППЗОП, както и на критериите
посочени от възложителя. Всеки от участниците има право да подаде само една оферта,
без варианти.
Участник - обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от
документ, от който да е видно правното основанието за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:
-права и задължения на участниците в обединението;
-разпределение на отговорността между членовете на
обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на
обединението.
Член на едно обединение, не може да бъде едновременно и член на друго обединение 4

кандидат при избора на изпълнител на обществената поръчка.
Лице, което участва в обединение не може да дава самостоятелно оферта.
Офертата се изготвя по приложените по обявата образци, публикувани на интернет
страницата на възложителя http://sofoblast.bg/index.php/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0;
Офертата се подава на хартиен носител, на български език.
Оферта за участие - по образец, включваща: посочване на единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане
на процедурата;
2.Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие), когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва
представляващият.
3.Списък на документите в офертата - Приложение №1;
4.Представяне на участника - Приложение №2;
5.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 3;
6.Техническо предложение - Приложение №4, като към него се прилагат:
-Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
-Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя.
7.Ценово предложение - Приложение №5;
8.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертата - Приложение № 6;
9.Списък на правоспособните технически лица, които са отговорни и участват в
изпълнение на поръчката - Приложение № 7:
10.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Приложение №8;
11.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение N9;
12.Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка - Приложение №10;
13.Декларация за съгласие на подизпълнител - Приложение №11;
14.Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономически и финансови
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРЦ) Приложение №12;
15.Декларация валидност на офертата - Приложение №13;
16.Списък на лицата по чл. 54. ал.2 от ЗОП - Приложение №14:
17.Декларация свързани лица и ЗПУКИ - Приложение №15;
18.Копие на застрахователна полица по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР- заверено от участника;
19. Копие на Заповед на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгласно
Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхранение на регистъра на лицата правоспособни да
извършват дейности по кадастъра - заверено от участника;
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Дата на настоящата обява
Дата:28.08.2017 (дд/мм/гггг)

Възложител
Трите имена: Илиан Сашов Родоров
Длъжност: Областен управител на Софийска област

6

