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I. II. IV.  

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено 
планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически 

консултантски услуги; технически изпитвания и анализи 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Услуги 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Наименование, адреси и място/места за контакт
Дирекция "Международни проекти"- Министерство на вътрешните работи, ул. "6-
ти септември" № 29, стая 295, За: Димитър Черкезов, Република България 1000, 
София, Тел.: 02 9827412, E-mail: dmp@mvr.bg, Факс: 02 9822818 
Място/места за контакт: Дирекция "Международни проекти" 
Общ адрес на възлагащия орган: 
http://www.dmp.mvr.bg/Targove/EUFond_za_vunshni_granici/default.htm. 

I.1)

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна 
информация: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и
допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти. 
Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени 
офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности 
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или 
местни подразделения 

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществен ред и сигурност 
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
НЕ 

Описание II.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган 
„Изготвяне на проектно-сметна документация за изграждане на авиобаза на ГД
„Гранична полиция” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на
СМР” 

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на II.1.2)
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доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги 
Категория услуги: 12 
Основно място на изпълнение: София 
Код NUTS: BG411 
Настоящото обявление обхваща
Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката или покупката/покупките 
Предвижда се изготвяне на проектно-сметна документация, еднофазно във фаза 
„Работен проект (работни чертежи и детайли)”, в съответствие с приложеното 
техническо задание; съгласуване на разработения проект с всички нормативно
регламентирани инстанции; получаване на разрешение за строеж и упражняване на
авторски надзор по време на изпълнението на СМР. 

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)
45000000 

Описание:  
Строителни и монтажни работи 

ІІ.1.6)

Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
НЕ 

ІІ.1.7)

Разделяне на обособени позиции
НЕ 

ІІ.1.8)

Ще бъдат приемани варианти
НЕ 

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)
Съвкупно количество или обем
Дейностите по настоящата поръчка, обхващат 2 етапа, финансирани по ГП 2010, ГП 
2011, ГП 2012 и ГП 2013 по Фонд за външните граници, подробно описани в 
Документацията за участие. Максималната стойност на всеки от етапите е, както 
следва: Етап 1 - изготвяне на проектно-сметна документация, съгласуване на 
разработения проект с всички нормативно регламентирани инстанции и получаване
на разрешение за строеж, финансиран по ГП 2010 - 260 770 лв. без ДДС; Етап 2 -
упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР, финансиран по 
ГП 2011 - 3 830 лв. без ДДС; по ГП 2012 - 20 370 лв. без ДДС, по ГП 2013 - 25 750 
лв. без ДДС 

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС
310720 BGN 
Опции 
НЕ 

ІІ.2.2)

Продължителност на поръчката или срок за изпълнението ІІ.3)
Начало 
10.02.2012 г.  
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РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ 

Завършване 
30.06.2015 г.  

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)
Изискуеми депозити и гаранции
Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие в размер на 3 
100 (три хиляди и сто) лева, като участникът избира сам формата на гаранцията за
участие, както следва: а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на 
Дирекция „Международни проекти” - МВР в Българска народна банка (БНБ) / BIC: 
BNBGBGSD / IBAN: BG02BNBG 96613300147103, като в нареждането за плащане 
задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проектно-сметна 
документация за изграждане на авиобаза на ГД „Гранична полиция” и упражняване 
на авторски надзор по време на изпълнение на СМР” б) Банкова гаранция -
неотменима банкова гаранция в полза на Дирекция „Международни проекти” -
МВР, изготвена съгласно Приложение № 12. Участникът, определен за изпълнител, 
представя гаранция за изпълнение в размер на 2% (два) процента от цената за 
проектиране, без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за
изпълнение: парична сума, която се внася по набирателната сметка на възложителя
или банкова гаранция – съгласно приложения образец - Приложение № 14. 

ІІІ.1.1)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат 
Финансовите условия и начина на плащане са описани подробно в раздел ІV на 
приложения към документацията за участие проект на договор. 

ІІІ.1.2)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, 
на която се възлага поръчката 
Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или 
юридически лица, договорът се сключва след като потенциалният изпълнител
представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация като
юридическо лице. В удостоверението се посочват всички данни за новосъздаденото
юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, 
подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни
физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от 
държавата, в която са установени. 

ІІІ.1.3)

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката 
1. Срокът за изготвяне, съгласуване и представяне на работен проект и издаване на
разрешение за строеж е не по-късно от 30.06.2012 г., в съответствие с периода за 
допустимост на разходите по ГП 2010 по ФВГ. Органите на МВР ще окажат 

ІІІ.1.4)
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необходимото съдействие на изпълнителя при издаване на разрешението за строеж. 
2. Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на
уведомяване на Изпълнителя за възлагане на строителството и продължава до
датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация, но не по късно от 
30.06.2015 г. в съответствие със съответните периоди за допустимост на разходите
по ГП 2011, ГП 2012, ГП 2013 по ФВГ. 
Условия за участие ІІІ.2)
Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания 
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. За 
юридически лица - заверено копие от документа за регистрация на участника или 
единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър (оригинал или заверено от участника копие). Когато не е представен ЕИК 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица 
или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално 
състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или 
техни обединения, следва да бъде приложен еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която участникът е установен и да се 
представи официален превод на български език. За физически лица - заверено копие 
от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Участниците 
следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 
и 5 от ЗОП. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП водят до 
отстраняване на участника. Информация относно всички останали изискуеми 
документи, които участниците следва да представят при кандидатстване по тази 
процедура е посочена в документацията за участие

ІІІ.2.1)

Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: Участникът следва да представи следните документи: 1. За 
юридическите лица: 1.1 Информация за общия оборот и за оборота на услугите, 
които са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на 
която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си (съгласно 
Приложение 8) 1.2.Заверено от участника с „вярно с оригинала” копие на 
счетоводния баланс за всяка от предходните три години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.), 
изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, когато публикуването му се изисква от законодателството 
на държавата, в която участникът е установен; 1.3 Заверено от участника с „вярно с 
оригинала” копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три 
години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.), изготвен съгласно изискванията на 
законодателството на държавата, в която участникът е установен; Изискването по т. 
1.2 и т. 1.3 не важи за участници, които са регистрирани по реда на Закона за 
Търговския регистър и са представили ЕИК и изискуемите документи са 
публикувани в Търговския регистър в Р България. 2. За физическите лица: 
подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице 
за всяка от предходните три години (2008 г., 2009 г. и 2010) и официални 
документи, удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните 
три години ( 2008, 2009 и 2010 г.) 3. Заверено от участника копие на валидна 
застрахователна полица, за сключена задължителна застраховка за 
професионалната отговорност на участника, съгласно изискването на чл. 171, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за задължително 

ІІІ.2.2)
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застраховане в проектирането и строителството и Декларация, подписана от 
представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава 
застраховка за целия срок на договора. Чуждестранните участници представят 
нотариално заверено копие на документ, доказващ наличието на еквивалентна 
застраховка, сключена в страната, в която са установени, в официален превод на 
български език. 
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът трябва да има общ оборот (ако е 
физическо лице общ доход) за последните три години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.) в 
размер на минимум 600 000 (шестстотин хиляди) лева, без ДДС. 2. Участникът 
трябва да притежава застраховка за професионална отговорност, която да отговаря 
на категорията строеж по обекта на поръчката (Предметът на поръчката е 
приравнен към 1-ва категория по реда на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗУТ и чл. 2, ал. 
1 т. 5 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи).
Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията 
са изпълнени: Участникът следва да представи следните документи: 1. Подписан от 
участника списък на: договори с предмет, сходен с този на настоящата поръчка, 
изпълнени през последните три години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.) (съгласно 
Приложение 8). Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната 
информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, 
описание на дейността по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на 
изпълнение на договора. Обстоятелствата, декларирани в списъка се доказват с 
препоръки за добро изпълнение. В препоръките следва да е посочен договорът, за 
който се отнасят, информация относно дейностите по договора, изпълнени от 
участника, начална и крайна дата на договора. В допълнение участникът може да 
приложи и копия от договорите или други доказателства (заверени с гриф „Вярно с 
оригинала” и подпис на представляващия участника). 2. Справка - декларация от 
участника за реализирани, в качеството му на главен изпълнител, договори с 
предмет проектиране на административни, производствени и складови обекти, за 
които е издадено разрешение за строеж, с не по-малко от 6 600 кв.м разгъната 
застроена площ общо, в които се посочват обектите с точните им адреси и 
възложителите им с телефони за контакти и копия от разрешение за строеж. 3. 
Справка - декларация от участника за реализирани, в качеството му на главен 
изпълнител, договори с предмет проектиране на един пътен или транспортен обект 
първа, втора или трета категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ, за който има издадено 
разрешение за строеж., в които се посочват обектите с точните им адреси и 
възложителите им с телефони за контакти и копия от разрешение за строеж. 
4.Препоръки за добро изпълнение на обектите по т. 2 и т. 3 от настоящия раздел, 
дадени от съответните възложители. В препоръките следва да е посочен договорът, 
за който се отнасят, информация относно дейностите по договора, изпълнени от 
участника, начална и крайна дата на договора. В допълнение участникът може да 
приложи и копия от договорите или други доказателства (заверени с гриф „Вярно с 
оригинала” и подпис на представляващия участника). 5. Подписан от участника 
списък на водещите проектанти по отделните специалности, съгласно изискванията 
за обем и съдържание към проекта от Техническото задание, с приложени заверени 
от участника копия от удостоверения за пълна проектантска правоспособност 
съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗУТ, издадени от Камарите на архитектите в България и 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. За проектантите - 
граждани на държави - членки на Европейския съюз, държави от Европейското 
икономическо пространство и Швейцария и граждани на трети държави, 
участникът представя еквивалентен документ съгласно законодателството на 
държавата, в която са издадени. Документите се представят в превод на български 
език. Списъкът трябва да е придружен от копия на: трудови книжки и/или 
трудови/граждански договори и професионални автобиографии. 

ІІІ.2.3)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът следва да е изпълнил договори 
(включително в качеството си на подизпълнител), сходни с предмета на настоящата 
поръчка, през последните 3 години (2008г, 2009г. и 2010г.) на стойност: 450 000 
(четиристотин и петдесет хиляди) лева, без ДДС – общо за трите години. Под 
изпълнени договори се разбират договори, приключили към крайния срок за 
подаване на оферти по настоящата поръчка. Договори, сходни с предмета на 
поръчката са договори, с предмет проектиране и осъществяване на авторски надзор. 
2. Участникът следва да е реализирал, като главен изпълнител, проектиране на 
административни, производствени и складови обекти, с не по-малко от 6 600 кв.м 
разгъната застроена площ общо, за които е издадено разрешение за строеж. 3. 
Участникът следва да е реализирал, като главен изпълнител, проектиране на един 
пътен или транспортен обект първа, втора или трета категория, съгласно чл. 137 от 
ЗУТ, за който има издадено разрешение за строеж. 4. Участникът следва да 
разполага с водещи проектанти по отделните специалности, съгласно изискванията 
за обем и съдържание към проекта от Техническото задание, които имат 
професионален опит с пълна проектантска правоспособност минимум 5 (пет) 
години. 
Запазени поръчки 
НЕ 

ІІІ.2.4)

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия 
ДА 

ІІІ.3.1)

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна 
разпоредба 
ЗУТ 
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата 
ДА 

ІІІ.3.2)

Вид процедура ІV.1)
Вид процедура 
Открита 

ІV.1.1)

Критерии за възлагане ІV.2)
Критерии за възлагане 
Най-ниска цена 

ІV.2.1)

Ще се използва електронен търг
НЕ 

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)
Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
ДА 

ІV.3.2)

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ОВ 2011/S 41 - 066903 от 01.03.2011 г.  
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с ІV.3.3)
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен 
диалог) 
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.12.2011 г.  Час: 17:00 
Платими документи 
ДА 
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията за участие се заплаща по банков път: IBAN: 
BG65BNBG96613100147101, BIC:BNBGBGSD, БНБ-ЦУ, като нареждането за 
плащане следва да бъде записано: "Закупуване на документация за участие в 
открита процедура за възлаган на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
проектно-сметна документация за изграждане на авиобаза на ГД „Гранична 
полиция” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР” 
Срок за получаване на оферти или на искания за участие
06.01.2012 г.  Час: 11:00 

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за 
участие 
Български 

IV.3.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата IV.3.7)
Продължителност в дни 
90 
Условия за отваряне на офертитеIV.3.8)
Дата: 06.01.2012 г.  Час: 14:30
Място 
гр. София, бул. Мария Луиза 46 
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Tова е периодично повтаряща се поръчка
НЕ 

VI.1)

Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от 
общностни фондове 
Поръчката е съфинансирана в рамките на многогодишна програма 2010 - 2013 по 
Фонд за външните граници 

VI.2)

Допълнителна информация
1. При подписване на договора за обществена поръчка, участникът определен за 
изпълнител трябва да представи актуални доказателства за наличието и валидността

VI.3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

на застрахователна полица, съобразно Глава Х на ЗУТ. Договорът не се сключва с 
участник, който при подписване на договора не представи валидни договори за
застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В 
случаите, в които участникът не представи исканите документи, възложителят 
сключва договора със следващия класиран участник. 2. При подписване на 
договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител трябва да 
представи доказателства, че водещите проектанти, граждани на държави - членки 
на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо
пространство и Швейцария и гражданите на трети държави покриват изискванията
за упражняване на съответната професия съгласно изискванията на Закона за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. В 
случаите, в които участникът не представи исканите документи, възложителят 
сключва договора със следващия класиран участник. 
Процедури по обжалване VI.4)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 
URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.1)

Подаване на жалби 
Съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок. 

VI.4.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, 
гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 
URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.3)

Дата на изпращане на настоящото обявление
06.12.2011 г.  

VI.5)
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