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Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП
Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Дирекция Национален
парк Рила
Пощенски адрес: кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В
Град:
код NUTS:
Пощенски код:
Благоевград
BG413
2700
Лице за контакт: Мариана Вантова - старши
експерт ОП
Електронна поща: office@rilanationalpark.bg
Интернет адрес/и

Национален регистрационен номер:
101157692
Държава: България
Телефон: +359 73880537
Факс: +359 73881023

Основен адрес: (URL) http://rilanationalpark.bg
Адрес на профила на купувача: (URL) https://bit.ly/2Dsrv1z

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото
национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://bit.ly/2SUuqEu
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по
принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително
техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност
Околна среда
Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА СТРОИТЕЛСТВО/ИНЖЕНЕРИНГ ПО ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВО
УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ II-РА ФАЗА“,
ФИНАНСИРАН ПО ОПОС 2014 - 2020 г.“ с три обособени позиции
II.1.2) Основен CPV код: 45233260 Допълнителен CPV код: 1 2

Референтен
номер: 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Строителство
II.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка обхваща „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО/ИНЖЕНЕРИНГ ПО ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВО
УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ II-РА ФАЗА“, ФИНАНСИРАН ПО

ОПОС 2014-2020 г., С ТРИ ОБОС, както следва:
1) Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на туристическа пътека в участък от х.
„Скакавица“ до х. „Ловна“;
2) Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация на
туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда - пътека от
м.Семково (границата на защитената зона) до м.Поленица; пътят от м.Поленица до
м.Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м.Джендем дере“;
3) Обособена позиция № 3: „Инженеринг (проектиране и СМР) за
рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция х.Рилски езера–Сухия чал–ез.Бъбрека, ез.Сълзата–ез.Бъбрека–ез.Близнака-Трилистник–
ез.Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) –ез.Долно–х.Рилски езера и от
Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 6769877.40
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща
максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или
на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да
Оферти могат да бъдат подавани за:
всички обособени позиции
II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2 „Рехабилитация на туристическа
Обособена позиция
пътека в участък от х. „Скакавица“ до х. „Ловна“
номер: 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45233260
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG413
Основно място на изпълнение:
Територията на Национален парк „Рила“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на
строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Обособената позиция включва изпълнение на следните дейности:
• Дейност 1: Почистване на трасето от свлечени камъни, пръст, храсти, паднали
дървета и клони; и
• Дейност 2: Изпълнение на рехабилитационни работи за „Рехабилитация на участък
от туристическа пътека хижа „Скакавица“ - хижа „Ловна“ /от местността Лапада до
хижа „Скакавица“/, преминаваща през територията на резерват „Скакавица““.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за
качество: 1 2 20 ДА

Име: Организация и професионална компетентност на
персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката (ТО) Тежест: 60

Цена

Тежест: 21 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30220.50
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща
максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване:
не
Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат
поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да
включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво
управление на Национален парк „Рила" II-ра фаза", финансиран чрез ЗБФП № РД-ОП89/31.08.2018 г. по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г.
II.2.14) Допълнителна информация:
II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Инженеринг (проектиране и СМР) за
Обособена
рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ
позиция
Белица и ПУ Якоруда - пътека от м. Семково (границата на
номер: 2 2
защитената зона) -продължава в II.2.14 Доп. инфо
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45233260
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG413
Основно място на изпълнение:
На територията на Национален парк „Рила“
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на
строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Обособената позиция включва изпълнение на следните дейности:
• Дейност 1: Изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на Възложителя за
одобрение на идеен проект за обект „Рехабилитация на туристическа пътека и
туристически / горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – туристическа пътека от м.
Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; туристически път от м.
Поленица до м. Нехтеница; горски път от м. Нехтеница до м. Джендем дере“,
включително изготвяне на геодезично заснемане;
• Дейност 2: Изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на Възложителя за
одобрение на технически проект за обект „Рехабилитация на туристическа пътека и
туристически / горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – туристическа пътека от м.
Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; туристически път от м.
Поленица до м. Нехтеница; горски път от м. Нехтеница до м. Джендем дере“;
• Дейност 3: Изпълнение на строителни (рехабилитационни) работи за обект
„Рехабилитация на туристическа пътека и туристически / горски път в ПУ Белица и
ПУ Якоруда – туристическа пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до
м. Поленица; туристически път от м. Поленица до м. Нехтеница; горски път от м.
Нехтеница до м. Джендем дере“; и
• Дейност 4: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителнорехабилитационните работи за обект „Рехабилитация на туристическа пътека и
туристически / горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – туристическа пътека от м.
Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; туристически път от м.
Поленица до м. Нехтеница; горски път от м. Нехтеница до м. Джендем дере“.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за
качество: 1 2 20 ДА

Име: Организация и професионална компетентност на
персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката (ТО) Тежест: 60

Цена

Тежест: 21 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4198461.65

Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща
максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване:
не
Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат
поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да
включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво
управление на Национален парк „Рила" II-ра фаза", финансиран чрез ЗБФП № РД-ОП89/31.08.2018 г. по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г.
II.2.14) Допълнителна информация:
Продължение от II.2.1) Наименование: до м. Поленица; пътят от м. Поленица до м.
Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“.
II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2 „Инженеринг (проектиране и СМР) за
рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна
лифтова станция - ПРОДЪЛЖАВА В II.2.14) Допълнителна
информация
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45233260
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG413

Обособена
позиция
номер: 2 3

Основно място на изпълнение:
На територията на Национален парк "Рила"
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на
строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Обособената позиция включва изпълнение на следните дейности:
• Дейност 1: Изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на Възложителя за
одобрение на подробен идеен проект за оформяне на маркирана туристическа пътека и
изграждане на необходимите съоръжения за ограничаване на туристопотока по цялата
дължина на туристическата пътека от горна лифтова станция - х. „Рилски езера“ –
Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез.
Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. „Рилски езера“ и от
Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. „Рилски езера“;
• Дейност 2: Изпълнение на строителни (рехабилитационни) работи за обект
„Рехабилитация на туристическата пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера –
Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез.
Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от
Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера и изграждане на
съоръжения за трайно ограничаване на туристопотока“; и
• Дейност 3: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителнорехабилитационни работи за обект „Рехабилитация на туристическата пътека от горна
лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека
– ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) –
ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х.
Рилски езера“ и изграждане на съоръжения за трайно ограничаване на туристопотока.
II.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за
качество: 1 2 20 ДА

Име: Организация и професионална компетентност на
персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката (ТО) Тежест: 60

Цена

Тежест: 21 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2541195.25
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща
максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване:
не
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат
поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да
включват електронен каталог: НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз:
да
Идентификация на проекта: Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво
управление на Национален парк „Рила" II-ра фаза", финансиран чрез ЗБФП № РД-ОП89/31.08.2018 г. по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г.
II.2.14) Допълнителна информация:
ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ II.2.1. НАИМЕНОВАНИЕ: - х. Рилски езера – Сухия чал – ез.
Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички
страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по
лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“
Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Всеки участник в процедурата трябва да има валидна регистрация (вписване) в
Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на
строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър,
съгласно националното им законодателство и при условията на взаимно признаване, за
изпълнение на строежи от ІV-та (четвърта) група, IV-та (четвърта) категория, съгласно
чл. 5, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 5, ал. 4 т. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на
централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).
Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствието с
този критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълва
изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, т. 1)
на представения от него електронен Единен европейски документ за обществени

поръчки (еЕЕДОП), включително и предоставяйки информация, относно: (1) документа
за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в
съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от
Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и
категорията/ите строеж/и), (2) професионален или търговски регистър (наименование
на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа
или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на
професионална дейност).
В случай, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, съответствието с
поставения критерий за подбор и посоченото минимално изискване се доказва от
Обединението, а не от всяко от лицата, включени в него.
Спазването на изискването може да бъде осигурено и следва да бъде доказано от
този/тези член/ове на Обединението, който/които, според направеното разпределение
на дейностите в договора за Обединение ще е/са ангажиран/и с изпълнението на
конкретните СМР/СРР.
Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнител/и, изискването се доказва от
този подизпълнител, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно дела от
поръчката, възложен му от Участника.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или
преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за
доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния
документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП
информация, а именно: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС,
придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или валиден еквивалентен
документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му
законодателство – при чуждестранни лица) да изпълни предмета на поръчката на
територията на Република България. Документите се представят и за
подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само
за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1) Изисквания по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да има
реализиран общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три
приключили финансови години (2015г., 2016г. и 2017г.) или от датата на започване на
дейността;
2) Изисквания по чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
За всички обособени позиции участниците трябва да имат валидна застраховка
„Професионална отговорност” на строителя по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за
участник - чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата в която е
установен. За Обособени позиции № 2 и 3 участниците трябва да имат валидна
застраховка „Професионална отговорност” на проектанта по чл. 171 от ЗУТ или
еквивалентна за участник - чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата
в която е установен.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или
преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за

доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят документите по
чл. 62, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на декларираната в
ЕЕДОП информация, а именно: Копия на годишните финансови отчети за последните 3
(три) приключени финансови години, или техни съставни части, когато публикуването
им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен.
Когато участник предвижда използване на трети лица за доказване на икономическите
и финансови изисквания, то третите лица трябва да отговарят на съответните критерии
за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния
капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с минималните
изисквания за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на
изискуемата информацията:
1) относно реализиран общ оборот – в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б
„Икономическо и финансово състояние, т. 1а) на представяния от него еЕЕДОП,
предоставяйки данни и информация относно: (1) финансова година; (2) общ годишен
оборот за съответната финансова година; (3) валута, в която е оборота.
2) относно наличие на застраховка „Професионална отговорност” - в Част IV
„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние, т. 5) на
представяния от него еЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1)
застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2)
застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката;
(4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за
професионална отговорност по ЗУТ се доказва от тези подизпълнители, които
съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности
по проектиране или строителство.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще
извършва дейности по проектиране или изпълнение на СМР от предмета на настоящата
поръчка, то този подизпълнител също трябва да е застрахован с изискваната валидна
застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Третите лица (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП) трябва да отговарят на съответния
критерий за подбор, само ако Участникът се позовава на техния капацитет за
доказването му. Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства,
съобразно националния си закон.
(Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация)
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да
отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние,
по обособени позиции, както следва:
1) Изисквания по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
За Обособена позиция № 1:
да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за
последните три приключили финансови години (2015г., 2016г. и 2017г.) или от датата
на започване на дейността, в размер равен или надвишаващ 30 000,00 (тридесет хиляди)
лева;
За Обособена позиция № 2:
да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за
последните три приключили финансови години (2015г., 2016г. и 2017г.) или от датата
на започване на дейността, в размер равен или надвишаващ 4 000 000,00 (четири

милиона) лева;
За Обособена позиция № 3:
да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за
последните три приключили финансови години (2015г., 2016г. и 2017г.) или от датата
на започване на дейността, в размер равен или надвишаващ 2 000 000,00 (два милиона)
лева.
2) Изисквания по чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
а) ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Участниците трябва да имат валидна
застраховка „Професионална отговорност” на строителя по чл. 171 от ЗУТ или
еквивалентна за участник - чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата
в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва
да е не-по-малко от 100 000,00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията
и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ.
бр.17от 2 март 2004г.). Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват
най-малко посочените застрахователни покрития.
б) ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 и № 3: Участниците трябва да имат валидна
застраховка „Професионална отговорност” на проектанта по чл. 171 от ЗУТ или
еквивалентна за участник - чуждестранно лице, съгласно законодателство на държавата
в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва
да е не-по-малко от 50 000,00 лева, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията
и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ.
бр.17от 2 март 2004г.). Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват
най-малко посочените застрахователни покрития.
III.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП, участниците следва:
А) през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има
опит в изпълнение на дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на
поръчката;
Б) да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.
При подаване на оферта, съответствието с изискваният се декларира в еЕЕДОП (Част
IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В
случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискванията се доказват с:
a. списък на строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка,
с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършеното строителство и
b. декларация (в свободен текст) за налично (собствено, наето или друга
доказателствена форма за разположение за срока на изпълнение на строителството по
обособената позиция) техническото оборудване, което ще бъде използвано за
изпълнение на поръчка, придружено с доказателства;
В) Участнците следва да прилагат системи за управление на качеството, както и
системи или стандарти за опазване на околната среда.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част
IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и
издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се
доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е
акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация,

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на
изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат,
издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп
до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по
независещи от него причини.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
горепосочените критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация или представяне
на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване
на обединението.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който
може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, необходимо за изпълнение на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се
доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване
на обединението, ще извършват строителство.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални
критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с
необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ
стандарт за качество:
А) Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на
офертата, да има изпълнен най-малко 1 /един/договор за строителство с предмет,
еднакъв или сходен с предмета на поръчката*.
* Под сходен с предмета на поръчката следва да се разбира договор за строителство на
линейна инфраструктура в областта на опазване на околната среда.
Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен
обем на дейността, който да се приема като идентичен или сходен с обема на
настоящата обществена поръчка.
Б) Участникът в настоящата процедура, следва да докаже, че ще разполага със следното
техническо оборудване:
1) за Обособена позиция № 1 - животинска сила, минимум 2 броя животни – например
коне/магарета/мулета/катъри, др., подходящи за транспорт на товари във
високопланинската част на Национален парк „Рила”, притежаващи паспорти за
произход и инплантирани идентификационни чипове;
2) За обособени позиции № 2 и № 3 - животинска сила, минимум 12 броя животни –
например коне/магарета/мулета/катъри, др., подходящи за транспорт на товари във
високопланинската част на Национален парк „Рила”, притежаващи паспорти за
произход и инплантирани идентификационни чипове.
3) Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на

участника със стандарти за системи за управление на качеството и за опазване на
околната среда с предметен обхват в областта на строителството:
- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно;
- EMAS и/или ISO 14001:2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени
към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в
неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места: НЕ
III.2) Условия във връзка с поръчката 2
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала,
който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ
Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1)Вид процедура:
Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност
надвишава четири години:
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:
НЕ
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по
време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите
решения или на договаряните оферти: НЕ
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на
първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила
на купувача)
Номер на обявлението в РОП:
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/12/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм)
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на
избраните кандидати 4
Дата:
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за
участие: 1 BG
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/12/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 11:30 (чч:мм)
Място:
Дирекция "Национален парк Рила", 2700, гр. Благоевград, кв. Вароша, ул. Бистрица №
12 В
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в

процедурата или техни надлежно упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника се допуска след
удостоверяване на неговата самоличност и представяне на пълномощно (за
пълномощници).
Раздел VI: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка:
не
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2
VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ
VI.3) Допълнителна информация 2
Продължение от раздел III.1.2)
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи
горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово
състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Допълнителна информация:
1. В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец,
утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят
ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан с квалифициран
електронен подпис и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата/или чрез осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път
до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП с удостоверителен електронно
генериран сертификат за време и качване на документа преди крайния срок за
получаване на оферти. Форматът, в който се предоставя документът не следва да
позволява редактиране на неговото съдържание.
2. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване,
посочени в чл.54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП и чл.55, ал.1 от ЗОП. За участниците не трябва да
важат забраните, посочени в чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ).
3. Преди подписване на договора за обществена поръчка, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП,
възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
4. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора по конкретната обособена

позиция в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС се предоставя в една
от следните форми:
* парична сума, преведена по банкова сметка IBAN: BG31SOMB9130 3337 009901 BIC:
SOMBBGSF - Общинска банка АД, клон Благоевград. Участникът, избран за
изпълнител, представя оригинал на платежния документ за внесената по банков път
гаранция или копие/извлечение на документ за извършено плащане чрез интернет
(онлайн) банкиране, преди подписването на договора. Гаранцията за изпълнение,
преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на
Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.
* банкова гаранция (оригинал) при описаните условия в одобрената Документация за
обществената поръчка;
* застраховка, която обезпечава изпълнението (оригинал) при описаните условия в
одобрената Документация за обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата
гаранция/титуляр на застраховката, съответно вносител на сумата по гаранцията за
изпълнение. Гаранцията (чрез паричен превод или банковата гаранция) може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
5. При желание за получаване на авансово плащане до 10 (десет)% по договора,
избраният изпълнител на Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3 следва да
предостави гаранция, обезпечаваща авансово получените средства в размер на искания
аванс. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на
изпълнителя в една от формите и при условията, описани за предоставяне на гаранция
за изпълнение на договора. Гаранцията за авансово предоставени средства се
освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща:
Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на

процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или
допълнителна информация и в 10-дневен срок от получаването на решението за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалба срещу действия
или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на
лица в процедурата се подава в в 10-дневен срок от уведомяване за съответното
действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е
изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването
на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град: Пощенски код: Държава:
Електронна поща:
Телефон:
Интернет адрес: (URL) Факс:
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/11/2018 (дд/мм/гггг)
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони

1

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за
предварителна информация
4
ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура
6
доколкото информацията е вече известна
7
задължителна информация, която не се публикува
8
информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна
информация
10
моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11
само ако обявлението се отнася до квалификационна система
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на
12
интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за
цел намаляване на срока за получаване на оферти
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на
13
оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна
процедура
ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в
14
състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е
известна
15
моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за
2

подаване на оферти
16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19
ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
18

