
ОБЩИНА ИВАНОВОБоа
7088 с. Иваново, Област Русе, ул. “Олимпийска” 75

тел: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, е-тай:обхвйтай уапоуо.ва:

2383 1.0107....2001г.

до
„МИГЕТИ“ ЕООД
гр. Русе, ул.„Николаевска” Ме 12, ет. 4, офис 12:

е-тай: пйщей.со0й42втай.сот

ПОКАНА

за допълване на оферта, подадена по обществена поръчка с предмет „Склочванена рамково.
оразумение за изработване и/пли преработка на инвестиционни проскти във фаза.

“техническа”, обезпечаващи изграждане на различни видове строежи па територията на
община Ивановос европейско и/или друго допорско финансиране“, открита с Решение Хо Р-
9/04.09.2018 г. на Кмета на Община Иваново. публикувана в Регистъра на обществените
поръчки па АОП с упикалеп помер 00474-2018-0005 и за сключване на договор за
обществена поръчка с предмет: „Изработване на иивестиционен проскт във фаза
„техническа“ за транспортна техническа инфраструктура за обект: „Рехабилитация на.
улична мрежа в община Иваново: с. Иваново - ул. „Никола Вапцаров“ от ОТ. 54 до ОТ.
68и ул. „Митко Палаузов“ от ОТ. 51 до ОТ. 52 и ОТ. 53; с. Красен - ул. „Панайот
Волов” от ОТ. 91 до ОТ. 108; с. Пиргово - ул. „Ангел Кънчев“ от ОТ. 8Г ло ОТ.42; с.
Свалсник- ул. „Крум Г. Копанков“от ОТ. 34 до ОТ. 66“

На основание чл; 82. ал. 2 от Законаза обществените поръчки и чл.3, ал.2 от Рамково
споразумение Хе Д.286/12.12.2018 год. с предмет: „Изработване и/или преработка на
пивестициопни проскти във фаза “техническа”, обезпечаващи изграждане на различни.
видове строежи на територията на община Иваново с европейско и/или друго донорско
фипапсиранс“, във връзка с осигурено финансиране и необходимостта от изработване на.

просктиа документация по всички просктни частиза обект: „Рехабилитация на уличнамрежа
в община Иваново: с. Иваново - ул. „Никола Вапцаров“ от ОТ. 54 до ОТ. 68 и ул. „Митко
Палаузов“от ОТ. 51 до ОТ. 52 и ОТ. Красен - ул. „Панайот Волов” от ОТ. 91 до ОТ.
108: с. Пиргово - ул. „Ангел Кънчев“ от ОТ. 51 до ОТ. 42;с.Сваленик - ул. „Крум Г.
Копанков“ от ОТ. 34 до ОТ. 66“ Ви отправям настоящата покана за допълване на офертата
Вивсъответствие с предвиденото в рамковото споразумение и за сключване на договор за
обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект във фаза
„техническа“за транспортна техническа инфраструктураза обект: „Рехабилитация на
Улична мрежав община Иваново: с. Иваново - ул. „Никола Вапцаров“от ОТ.54 ло ОТ.
68 и ул. „Митко Палаузов“ от ОТ. 51 до ОТ. 52 и ОТ. 33; с. Красен - ул. „Панайот



Волов”от ОТ. 91 до ОТ. 108; с. Пиргово - ул. „Ангел Кънчев“ от ОТ. 51 до ОТ. 42; с.Сваленик -ул. „Крум Г. Копанков“ от ОТ. 34 до ОТ. 66“ при следните условия

1. ОБЩА ЧАСТ
1. Предмет на обществената поръчка.
Предметът на поръчката включва изработване на инвестиционен проскт за

транспортна техническа инфраструктуравъв фаза „техническа“ по всички просктии части за
обект: „Рехабилитация на улична мрежа в община Иваново: с. Иваново - ул. „Никола
Вапцаров“ от ОТ. 54 до ОТ. 68 и ул. „Митко: Палаузов“ от ОТ. 51 до ОТ. 52 и ОГ. 33; с.Красен- ул. „Панайот Волов”от ОТ. 91 до ОТ. 108; с. Пиргово - ул. „Ангел Кънчев“ от ОТ.
51 до ОТ. 42; с. Свалсник- ул. „Крум Г. Копанков“ от ОТ. 34 до ОТ. 66“. включително
подробна количествепо-стойностна сметка за видовете СМР, съгласпо приложепо към
настоящага покана Техническо задание на възложителя от 29.03.2021 г. (Приложение Хе 1) и
съгласно изискванията на Наредба Ме 4 ог 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проскти, Наредба Хе РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и.

просктиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и др.
действащи нормативни изисквания.

Обектът включва следните подобекти:
е ул. „Никола Вапцаров“от ОТ. 54 до ОТ. 68, „Иваново, общ. Иваново,обл. Русе;
» уа. „Митко Палаузов“от ОТ. 51 до ОТ. 52 и ОТ. 53, „Иваново. общ. Иваново, обл.

Русе: . „Панайот Волов” от ОТ. 91 до ОТ.108, с.Красен, общ. Иваново, обл.Русе;
ь „Ангел Кънчев“от ОТ. 51 до ОТ. 42, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе;

гу
.
е уд. „Крум Г. Копанков“ от ОТ. 34 до ОТ. 66, с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе.

Просктни части па обект
Част „Пътна“
Част „Геодезия“:
Част „ПБЗ“:;

Част „ПУСО
Част „ВОБД-

2. Срок и място за изпълнениена поръчката.
2.1. Срок за изпълпениена поръчката: до 10 календарнидни, считано ог сключване

на договора.
2.2. Място на изпълнение на поръчката: селата Ивапово, Красен, Пиргово и

Сваленик, община Иваново, област Русс.

Техническото Ви предложенис за изпълнение на поръчката следвада съдържа срок за.

изработване на инвестиционния проскт, изписанс цифри и думи.
При установяванс разлика между срока, изписан с цифри и този, изписапс думи, за.

валиден ше се счита изписаният с думи срок.
Пе може да предлагате по-дълъг срок за изработване на инвестиционния проект от

посочения от възложителяв настоящата покана.
Техническото Ви предложение за изпълнение на поръчката следва да съдържа

конкретното Ви предложение за изпълнение на поръчката и списъкна експертите, които ще
изготвят съответните части на инвестициопния проект по настоящата покана.

Техническото Ви предложение следва да с в съответствие с предложението Ви по
проведената процедура за сключване на рамковото споразумение и с техническото задание.
па възложителя, неразделна част от настоящата покана.



3. Прогнозна стойност на поръчката.
Общата прогиозна стойност за изпълнение па поръчката е 11766,66 левабез ДДС.
В случай, че ценовото Ви предложение надхвърля горепосочената обща прогнознастойност за изпълненис на настоящата обществена поръчка, както и прогпозните стойности.

за вески обект поотделно, ще бъдете отстранени от участис.
Ценовата Ви оферта следва Да съдържа предложена цена в лева за километързаизработване на инвестиционния проект за транспортна техническа инфраструктура, изписана

с цифри и думи.
При установяване разлика между цената, изписанас цифри и тази, изписанас думи,завалидна ще се счита изписаната с думи пепа.
Не може да предлагате по-висока цена от посочената от Вас цена в офертата Ви за

участиев процедурата за сключване нарамково споразумение.

Изискванията по отношение начина на разплащане и другите специфични условия за
изпълнение на поръчката са указани в проекта на договора.

4. Гаранцияза изпълнение.
Гарапцията за изпълнение с в размер па 396 (три процента) от стойността на

договора. Гаранцията за изпълнение е парична сума, банкова гаранция или застраховка,
която обезпечава изпълнението чрез покритиепа отговорността на изпълнителя. Участникът,
определен за изпълнител на поръчката, избира сам формата на гаранцията за изпълнспие.

Гаранциятаза изпълнение във формата на парична сума се внася по следната бапкова.
сметка па възложителя:

ПВАК: ВО13СЕСВ979033Е2318200,
ВКкод: СЕСВВОВЕ,
Банка: „Централна Кооперативна Банка“ АД - Русе
титуляр на сметката: ОбщинаИваново:

Банковата гаранция се представя в оригинал и следвада е със срок па валидност не по-
кратък от 30 (тридесет) дниследсрока на договора. Тя трябва да е безусловпа, неотменима и
в полза на Възложителя.

Застраховката представлява тристранно споразумение между участника, определен за
изпълнителна поръчката, възложителя и застраховател. косто се сключва преди подписване
на договора за обществената поръчка и в което възложителят с бенефициент (ползващо лице,
което има право на застрахователно обезщетенис при настъпване на застрахователно
събитие). Застраховката е със срок на валидност ис по-кратък от един месец след срока на
договора и не може да бъде използвана за обезпечепие на отговорността на изпълнителя по
друг договор.

Документът. удостоверяващ предоставянето на гаранциятасе представя в оригинал.
Условиятаи сроковете за задържанеи освобождаванена гаранцията за изпълнение се.

уреждат в договораза възлагане на обществената поръчка.

5. Получаванена докумепти за участие
Документи за участие се предоставят безвъзмездно в деловодството на Община

Иваново, по слектропеппът на посочена от Вас електронна поща в рамковото споразумение
или се изтеглят от профила на купувача па интернет-страницата на възложителя
дуулк мапомо вв.



П. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НАОФЕРТАТА

1. Изисквания към документите:
Всички документисе представят само в един скземиляр.
Документите и дапните в офертата се подписват само от лица с представителни властили упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва дасспредстави и пълномощно за извършване на съответните действия.
Всички представенив офертата документи трябва да са изготвени на български език.При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовсте, изтриванияили корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето,

упълномощеноот участника да го представлява.
Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подписи печат от съответния участник с текст “Вярнос оригинала“.

2. Съдържание па офертата.
Всяка оферта трябва да съдържа следните документи и информация:
2.1. Техническо предложение за изпълненис па поръчката (Приложение Хе 2);
2.2. Ценовопредложение (Приложение Х 3);
3. Списък на документите и информацията, съдържащисе в офертата;

2.4. Декларация по образец (Приложение Ме 5)

3. Начинна изготвянена офертата.
Офертата се представя в запечатана пепрозрачна опаковка от участника или от

упълномощенот него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разпискана адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ Хе
75, Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на
гражданите. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и слектронен адрес и наименованието на
поръчката.

Върху плика с допълнението на офертата трябва да бъде отбелязапа следната
информация:

- адрес па възложителя;
- име, адрес, телефон, факс и електронен алрес на участник;
- следното означение: „Допълнение на оферта в отговор на писмена покана па

Възложителя изх Хе 82: 01.04.2021 г. за сключване на договор с предмет:
„Изработване на пивестиционен проект във фаза „техническа“ за транспортна
техническа инфраструктура за обект: „Рехабилитация на улична мрежа в община.
Иваново: с. Иваново - ул. „Никола Вапиаров“ от ОТ. 54 до ОТ. 68 и ул. „Митко
Палаузов“от ОТ. 51 до ОТ. 52 и ОТ.83; с. Красен - ул. „Панайот Волов” от ОТ. 91 до
ОТ.108; с. Пиргово - ул. „Ангел Кънчев“от ОТ. 51 до ОТ. 42; с. Сваленик - ул. „Крум Г.
Копанков“от ОТ. 34 до ОТ. 66“.

В непрозрачната запечатана опаковка са включени документите, описани в
предходните точки.

При изготвяне на офертата вески участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия.

Забележка: Представянето на офертаза участие в настоящата процедура, задължава
участника да приеме напълно всички изисквапия и условия, посочени в тази покана и
приложенията й. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на
участникане ангажира по никакъв начин Възложителя.



4. Срок на валидност на офертата.
Срокът па валидност на офертата следва да с не по-малък от 30 (тридесет)календарни дни, считапо от крайния срок за получаване на офертата в настоящата покана,Възложителят кани участника да удължи срока на валидност на офертата, когато той еизтекъл. Участникът се отстранява от участие в случай, че след покана и в определенияв неясрок пе удължи срока на валидност на офертата си.

. Начин, място исрок за получаване на офертата.
Офертата на участника ще се приема всеки работен ден от 08.15 до 16.45 часа, катокрайният срок за получаване на офертатас 16.45 часа на 06.04.2021 г. Офертата ше сеприема на адрес с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ Ме 75; Център за гражданскарегистрация, административно обслужване и информация на гражданите.
При приемане на офертата върхуопаковката се отбелязват поредният помер, датата ичасът на получаванетои посочените данпи се записват във входящ регистър, за което на

приносителя се издава документ.
Офертата, изпратена по пощата, трябва да с постъпила в срока, определен за приеманена офертата.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участникаоферта, коятос представена след изтичане на крайниясрок за получаване илив незапечатапа.или опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във вкодящия регистър.Участникът има право да представи само сдпа оферта. Участникът няма право да

предлага вариантина оферта.

6. Обмен на информация между възложителя п участника.6.1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участника, свързани с
настоящата процедура са в писмен види на български език.

6.2. Обменът на информация между възложителя и участникаможе да се извършва по.
един от следните начини:

а) лично срещу подпи
6) чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка:
в) по факс;
г) на електронна поща, като съобщението, с косто се изпращат. се подписва с

електронен подпис.
63. Решспията на възложителя, за които той с длъжен да уведоми участника, и

документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат
чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана праткас обратна разписка, по факс или
па електронна поща, като съобщението, с косто се изпращат, се подписва с електронен.
подпис. Решенията, изпратени по факс, сс приемат за редовно връчени акоса изпратени на.
посочения ог адресата номер на факс и е получено авгоматично генерирано известие,
потвърждаващо изпращането. Решенията, изпратени на слектронна поща. се присмат за.

редовно връчени, акоса изпратепи на посоченияот адресата слектронен адрес и е получено:
автоматично генерирано или потребителско съобщенис, потвърждаващо получаването и.

съдържащо данни за полученото електронно съобщепие - електропция адрес. от който е
постъпила информацията, дата и час на изпращане.

644. Когато решенисто не е получено ог участника по някой от начините, посочени вт.63. възложителят публикува съобщение до него в профила па купувача па интернет.
страницата на възложителя зли уапоуо.рв, Решснисто се смята за връчено от даг
публикувапе на съобщенисто.



Ш. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ
ОФЕРТАТА

Възложителят назначава комисия за разглеждане и проверка на документите в
офертата на участникав съответствиес изискванията на възложителя в настоящата покана и.

приложспията към нея. Комисията сс състои от печетен брой членове. Комисията отваря.
офертата и извършва проверка за наличието и редовността на изискуемите с поканата
документи за участие.

Отварянето на офертите ше се проведе на 07.04.2021 г. от 09.30 часа в заседателната.
зала на трети етаж в административната сграда па Община Иваново, на адрес с. Иваново,
обл. Русе, ул. „Олимпийска“ Мо 75. Отварянетона офертата е публичнои на него могаг да
присъстват участника в процедурата или негови упълномощени представители, както и.
представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

Комисията отваря запечатаната непрозрачна опаковка и оповестява нейното
съдържание. Техническотои пеповото предложение на участникасе подписват най-малко от
трима членове на комисията,с косто публичната част от зассданието приключва. Комисията
разглежда представената оферта и извършва проверка за наличисто и редовността на.
изискуемите с поканата документи за участие и предварително обявените условия на.
възложителя.

Комисията при необходимост може по всяко време:
- да проверява заявените ог участника данни, включително чрез изисквапе па

информация от други органи и лица;
- да изисква от участника разяснения или допълнителни док

посочени в офертата.
Проверката и разясненията ис могат да водят до промени в техническото и цеповото:

предложение на участника.

телства за данни.

Участникът с длъженв процеса на провеждане на процедурата да уведомява писмено
възложителяза всички настъпилиобстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55,ал. 1, т.1 и т.4 ог
ЗОПи спешифичните осповация за отстраняване в 3-дневен срок от настъпването им

Освен на горепосочените осповапия възложителяг отстранява участника от
процедурата:

когатоне изпълни условие, посочено в поканатаза участие:
- когато е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия

оръчката.
За разглеждането и проверката на документите в офертата комисията изготвя

протокол, който се подписва от всички членове на комисията. За резултатите от работата си.

комисията изготвя доклад, към който се прилагат всички документи, изготвени в хода на
работа на комисията, като докладът на комисията се подписва от всички членове и сс
предавана възложителя за утвърждаване заеднос цялата документация.

на

ТУ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА.
ИЗПЪЛНЕНИЕНА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

1. Определяне на изпълнител. Сключване па договор за изпълнение на
обществената поръчка.

Възложителятв 10-дисвен срок след утвърждаване на доклада па комисията издава.
мотивирано решение,с което обявява отстраняването на участника или определянето му за
изпълнител. При отстраняване на участника в решението си възложителят посочва и
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мотивите за отстранявансто. Възложителят изпраща решението на участника в З-дневен срок
от издаването му.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определеп за
изпълнител. Възложителят с длъжен да сключи договор, който съответстна на приложения в.

документацията проскт, допълнен с всички предложения от офертата на участпика, въз
основа на които с определенза изпълнител

Възложителят сключва с участника, определен за изпълнител, писмен договор за
обществена поръчка, при условие че при подписване на договора същият:

- изпълни задължението по чл. 112, ал. 1, т.2 иал.10 от ЗОП;
- представи определенатагаранция за изпълнение па договора:
- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискванс,

което с необкодимоза изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативепили
административенакт и е поставено от възложителя в условиятана обявената поръчка.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, избран за изпълнител откаже
да сключи договор или не изпълни някосот гореописанитеусловия за сключване на договор.

2. Документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на
обществепата поръчка.

2.1. Свидетелство за съдимост на лицето/лицата по чл. 34, ал. 2 иЗ от ППЗОП:
2.2. Удостоверепис от Агенция по вписванията, издадено до лва месеца предидатата

на сключване па договора, за това, че по партидата в Търговския регистър на ЮЛ пяма.
вписани обстоятелства в раздели „Ликвидацияи „Несъстоятелност“;

23. Удостоверение от Национална агенция по приходите, издадено до два месеца
преди датата на сключване на договора, за това, че ЮЛ няма задължения към държавата:

2.4. Удостоверепис от общината поседалище на ЮЛ и от Община Иваново. издадени
до шест месеца преди датата на сключване на договора, за това, че няма задължения към
съответната община:

2.5. Удостоверение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, издадено
до шест месеца прели датата на сключване на логовора - за обстоятелствата по чл. 54, ал.1,
1.6 от ЗОП;

2.6. Документза внесена гаранция за изпълнение на договора:
2.7. Декларация по чл.112, ал.10 от ЗОП.

Не се представят докумепти, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен
безплатеп регистър или информацията или достъпът донея се предоставя от компетентния.
орган на възложителя по служебен път.

Документацията по поръчката е налична в електронен вид на следния електроиси
адрес: Нирв:/Лулууапото,Б/Бв/1560688742 ит! в профила на купувача на сайта на Община
Иваново.

Приложения:
Техническо задапиеза проектиране - Приложение Хе 1;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение Хе

Ценово предложепие- Приложепис Хе 3:
„Проект на договор - Приложение Хе 4:
Декларация - Приложение Хе

оферта

С уважение,
ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново
Област Русе
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