
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "ВИТОША"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
130044740

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ул. АНТИМ I-ви №.17

Пощенски код:
1303

код NUTS
България 

Лице за контакт

Антоанета Панайотова

Електронна поща:
a.panayotova@gmail.com

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://park-vitosha.org/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27080

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/90386

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/90386



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Строително-монтажни дейности по възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура,
находяща се на територята на ПП„Витоша”, по обособени позиции, съгласно документацията

II.1.2) Основен CPV код

45000000

II.1.3) Обект на поръчката

Строителство

II.1.4) Кратко описание

Предметът на настоящата процедура по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП обществена поръчка е определянето на
изпълнители за „Строително-монтажни дейности по възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа
инфраструктура, находяща се на територята на Природен парк „Витоша”, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Ремонт на алейна мрежа и прилежаща инфраструктура

Обособена позиция № 2 - Възстановяване и почистване на езера

Дейностите включени в предмета на настоящата обществена поръчка са съгласно Техническа спецификация,
неразделна част от Документацията за обществена поръчка.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
109714.91

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции
2

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

Обособена позиция № 1 - Ремонт на алейна мрежа и прилежаща инфраструктура

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3) Място на изпълнение



код NUTS
България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обособена позиция №1 - Ремонт на алейна мрежа и прилежаща инфраструктура.

            Позицията включва ремонт на 2 бр. алеи, както следва:

1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. „Златни мостове“ – х. „Момина скала“.

Алеята осигурява пряк достъп до х. „Момина скала“ и „Боянски водопад“, като началото ѝ започва от голямо
открито пространство със заслон и детски съоръжения, намиращо се над м. „Златни мостове“. Дължината на
трасето е 1470 л.м, като то преминава през горски масив и свършва при х. „Момина скала“. Наклона на алеята е
сравнително малък от порядъка на 8-12%, като достъпа до нея може да стане от няколко точки по трасето и.
Интензивни валежи и събиращите се повърхностни води от страничните склоновете са нарушили профила на
настилката. Съществуващите стари водостоци са разрушени, в резултат на което не могат да поемат и отвеждат
повърхностните води извън алеята. Необходимо е изграждане на нови водостоци и канавки, възстановяване на
настилката в изровените участъци и оформяне на алеята.
2. Възстановяване и ремонт на компрометиран участък от туристическа алея м. „Златни мостове“ - х. „Кумата“.

Алеята е основен подход от м. „Златни мостове“ към високата част на планината: м. „Боерица“, х. „Кумата“, м.
„Конярника“ и „Черни връх“. В рамките на тази дейност се предвижда да бъде извършен ремонт и
възстановяване на два участъка от туристическата алея. Първи участък от началото на алеята от м. „Златни
мостове“ – 350 м. и втори участък в края на алеята от пресичането й с павиран път за м. Боерица към х. „Кумата“ –
50 м. Участъците са в крайно лошо състояние и се нуждаят от ремонт на бордюри, канавки и водостоци, както и от
възстановяване на настилката. В края на първия участък, който свършва при два моста над преминаваща река е
необходимо да се изгради и подпорна стена за преодоляване навлизането на водата в алеята и нейното
разрушаване. В този участък е предвидено и изграждане на нова скара от дърво от 50л.м над отнесената от реката
настилка. Необходимо е и възстановяване на бетонна шахта за отводняване на алеята във втория участък в
близост до главния път. Алеята е със сравнително голям наклон / средно 25% / и по-трудно достъпна за работа от
предходната алея.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Техническо предложение - 60

Цена

Тежест
40

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
69179.91

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование



Обособена позиция № 2 - Възстановяване и почистване на езера

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

45000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка

В рамките на тази дейност се предвижда да бъдат почистени от наноси и възстановени 4 броя езера над кв.
Симеоново - т. нар. Симеоновски езера и 2 броя езера в м. Дендрариума.
Поради интензивния речен отток през пролетта и буйните речни води, езерата в течение на годините са се
запълнили с речни наноси.
В м. „Дендрариума“ от страната/входа от към кв. Бояна има разположени 2бр. езера с естествена форма и дъно,
като голямото езеро е с приблизителна площ около 1 дка, по-малкото с площ от около 300 кв.м. И двете са силно
обрасли и напълнени с наноси, което е довело и до редукция на площите им. Тук се предвижда да се изгребе
наносния слой, с дебелина от 30-150 см., като вследствие на това езерата ще възвърнат първоначалния си обем.
И до двете езера има достъп за техника.
Другите 4 бр. езера се намират в участък от парка, находящ се над кв. Симеоново. Четирите езера са с различни
размери от 150 кв.м до 450 кв.м и с приблизителна дълбочина от 1 м.. Четирите езера са изкуствени, с бетонни
дъна и стени. Предвижда се да бъдат почистени от наносите до достигане на бетонните очертания на водоемите.
След почистването им основно около преливниците е предвидено да се ремонтират по няколко кв.м нарушена
зидария при всяко от езерата.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Техническо предложение - 60

Цена

Тежест
40

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
40535

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е
налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.
Основанията по ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на
неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му.
Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право да представи
доказателства, съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. Предприетите мерки се описват в еЕЕДОП и са актуални
към датата на подписването му.
Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно
чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;
Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

Участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл.
9л, ал. 3 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност" на участниците в строителството по чл. 171
от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:
- IV-та (четвърта) група, минимум IІI-та (трета) категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Деклариране: Участникът попълва раздел Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово
състояние“.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - доказателства за наличие на застраховка
„Професионална отговорност", в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната
национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки
друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

III.1.3) Технически и професионални способности



3. Технически и професионални изисквания към участниците само за Обособена позиция 1:

3.1. Уч. трябва да има опит в изпълнението на ремонтни и възстановителни дейности, идентични или сходни с
предмета на настоящата обществена поръчка, както и изпълнени обекти в труднодостъпни терени, съответно
изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
За стр. „сходно" с предмета на обществената поръчка се приема: възстановителни и ремонтни дейности,
свързани с благоустрояване и/или изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на алеи и/или паркове
и/или спортни площадки и/или други места за обществено ползване; изпълнение на вертикална планировка;
изпълнение на каменни зидарии.
Възложителят не поставя изискване за обем на услугата!

3.2. Уч. декларират в ЕЕДОП обстоятелствата в съответствие с поставения от Възложителя критерий за подбор,
като посочат конкретно лицата, с необходимата минимална професионална квалификация и компетентност, както
следва:
- Технически ръководител:

- един брой с квалификация „строителен инженер” и/или „строителен техник“ съгласно чл.163а от ЗУТ или
еквивалентна, с минимум 5 г. професионален опит в областта на строителството.
• Експерт по безопасност и здраве в строителството:

- eдин брой експерт, с минимум средно специално образование в областта на строителството, притежаващ към
датата на подаване на офертата Удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве в строителството” съгласно
Наредба №2/22.03.2004г. за минималните здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи или еквивалент за чуждестранни участници;
3.3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за
изпълнение на поръчката, а именно:
Бобкат - 1 бр. Комбиниран багер - 1 бр.Самосвал - 2бр.Машина за трамбоване - 2бр.

Участниците следва да разполагат с гореизброените съоръжения и техническо оборудване

4. Технически и професионални изисквания към участниците само за Обособена позиция 2:

4.1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на ремонтни и възстановителни дейности, идентични или
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както и изпълнени обекти в планински условия и
труднодостъпни терени, съответно изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на
офертата.
За строителство „сходно" с предмета на обществената поръчка се приема: възстановителни и ремонтни
дейности, свързани с благоустрояване и/или изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на езера
и/или водни обекти; изпълнение на вертикална планировка; изпълнение на каменни зидарии.
Възложителят не поставя изискване за обем на услугата!

4.2. Участниците декларират в ЕЕДОП обстоятелствата в съответствие с поставения от Възложителя критерий за
подбор, като посочат конкретно лицата, с необходимата минимална професионална квалификация и
компетентност, както следва:
- Технически ръководител:

- един брой с квалификация „строителен инженер” и/или „строителен техник“ съгласно чл.163а от ЗУТ или
еквивалентна, с минимум 5 г. професионален опит в областта на строителството.
- Експерт по безопасност и здраве в строителството:

- един брой експерт, с минимум средно специално образование в областта на строителството, притежаващ към
датата на подаване на офертата Удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве в строителството” съгласно
Наредба №2/22.03.2004г. за минималните здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи или еквивалент за чуждестранни участници;
4.3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за
изпълнение на поръчката, а именно:
Бобкат – 1 бр.

Комбиниран багер – 1 бр.

Самосвал – 2бр.

В случай, че участник използва капацитета на трети лица, ЕЕДОП се представя отделно за тях.

Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят преди сключване на договора.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност



Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към
Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, а за чуждестранни лица - в еквивалентни
регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попадат обектите по настоящата
обществена поръчка, а именно:
- IV-та (четвърта) група, минимум IІI-та (трета) категория.

Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва раздел „Годност", Част IV
„Критерии за подбор" в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за
изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение
на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до
базите данни - за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът,
определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или
декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава -
страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При подаване на оферта, участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
21-май-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
9

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
25-май-2021

Час
14:30

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

д-р инж. Анна Петракиева

Длъжност:

Директор на Дирекция на Природен парк "Витоша"


	

