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оБявА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от
Номернаобява,^,
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Въз,тоltител: Областен управитаl на област Веrико Търново
Поделевrrе (коzапtо е прuложиvоl,, неприложимо
Партпла в регпстьра па обществените поръчкп: 00903
Алрес: гр. Веrико Търново. пл. ..I{ентър'' Ne 2
Лице за коЕтакт (може u повече оm еdно --luца): Милена Павлова-Карабялова, Пgгя Райкова

Телфон: 0б21600839
E-mail: goveгnor.veliko.tamovo@gmail.com
!остьпът до докумептацнята за поръчката

ограничен:
,Д[опыrнителпа пнформашня може да бъле получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт

!руг

е

адрес: (-ttо.,tя, посочеmе dpyz adpec1
Прпемане на локумеЕтIl и офертп по електронен път: []
[]

[]

Да [Х] Не

!а [Х]

Не

Обект па поръчката:
[]

Сцоитеrство

[] Щоставки

[Х] Услуги
Прелмет на поръчката:
..Изработване на помощни планове. п.lанове на новобразуваните имоти и регистри на
имOrите към тях. в графичен и чифров вид. на земи. предоставени за ползване на граждани въз
основа на актоаете. посочени в ý 4 m ПЗР на ЗСПЗЗ. както следва: имоти с идентификатори:
65766.5|.l /КЕ lЗ9 по КВС/ с плоrц 53.024 lдка. 65766.51.2 /КЕ l4l по КВС/ с площ 64.04З дка..

65166.52.з/КЕl43поКВС/сплощ60.198дка..65'766,52,5/КЕ|46поКВС/сплощl9.03Iдка.

н 65766.52.7 /КЕ l47 по КВС/ с площ 62.628 дка. в местностите ..,Щрачево бър.ло - l" и ..,Щрачево
бърло - 2": имоти с идентификатори: 65166,25,2 /КЕ 45 по КВС/ с плоrrr 258.667 дка. п 65166.24.|
.КЕ 42 по КВС/ с площ 98.893 дка. в местностите --Равнец - l" и..Равнец - 2": имоти с
и.лентификатори: 65766. l6. l КЕ 22 по КВС/ с п_:rоц l04.7,17 :ка. Lл 65166.1'7 .l /КЕ 2 j по КВС/ с
плош 148.192 дка., в местностите ,.ШаTрата - l "и ..Шатрата - 2"; имот с идентификатори:
65766.10.1 /КЕ l59 по КВС/ с плош 11-463 дка. в местността ..Воденичарски дол": имот с
и:ентификатор 65166,4З 3 /КЕ lIl по КВС/ с площ l].1.16 дка, в местността..Пав.rо.rията":
илtоти с идентификатори: 65766.З9. | /КЕ 98 по КВС/ с плош l8.380 дка.. 65166.З9.2 /КЕ 9j по
КВС/ с площ l2.50З дка..65766,з9,58 /КЕ 95 по КВС/ с плоц l8.883 дка. и 65766.39.63 /КЕ 97 по
KI}C/ с п-rош .1| .] 87 :ка. в местността. Дя:о Петкова чеш}lа". всички в зе]rпишето на гра.]
Свишов. област Ве-rико Търново".
В рамките на поръчката се вюпючаат и дейностите по издаване на два броя скици за всеки
един от новообразчваните имоти- как-то и изготвяне и предаване на трасировъчните материiulи.
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Кратко оппсанпе:
Проекгните разрабmки да бъдат изпълнени при стиктно спазване на изискванията.
съгласно съв[rестна ЗАIIОВЕД Ne Р!-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и ЗАПОВЕ! М РД-02-14454 от 22.08.2003 г. на МРРБ за определяне на технически изисквания и условия за контол къltl
плановете по ý 4ц ал. l от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи. както и наЗСПЗЗ и IIПЗСПЗЗ.
Съгласно чл.28. a,r.I0 от ППЗСПЗЗ. конкрегните изисквания къ}l плана на новообразуваните

иrtоти съобразно характерните особености на общината се опредеJIят от техническата с,т}окба на
общината. Поръчката се възлага въз основа на }твърдени от кмета на Община Свицов шест броя
технически задания. като площта на кадастралните единици е както следва:
Местности ...Щрачево бърло - l" и ..!рачево бърло - 2" - к,е l39. к,е l4l- к.е l43. к.е l46 и к.е l47 258.924 дка.

Местности .,Равнец - l"и-,Равнец-2"-к. е45 и к. е42 -357.56дка.
Местности ,.Шатрата - l" и .,Шатрата - 2" _ к.е.22и к.е.2,З- 252.9З9 жа.
Местност ..Во.]еничарски дол" - к.е, l59 - l l..lбЗ дка.
Местност .-Павлолията" - к.е, l|]- l1,146дка.
Местност ..!ядо Петкова чешма" - к.е. 98, к.е. 9З, к.е. 95 и к.е. 97 - 9l .l53 дка.
Към

техническата

спецификация

са приложениj

1. Технически за.fания. разработени н \твърдени от кмета на община Свицов.

с

приложени къ1!l тях акт}{rлни скици, издадени oт Слркба по геодезия, картография и кадастьр Велико Търново - б бр. задания.
2, !анни за земите на бившите сбственици по чл,l8ж. ал.l m ППЗСПЗЗ 2 бр. писма. с
приложени към съшите l lбр. Решения за признато право на собственост за имоти. попадаши под
разпоредбите на ý 4 ПЗР от ЗСПЗЗ:
3, Протоколи за разглеждане на молбите на Фаждани по ý6l от ППЗСПЗЗ б бр,
4. Заповеди на кмета на община Свищов- с които за всяка от кадастралните единици. са
опре.]елени ползватеj,lите с признато право да придмият собствеността върху предоставените
за ползване земи по ý 4 ПЗР от ЗСПЗЗ б бр.
Описаните в T.l до т,4 материаrrи са неразделна част от документацията на поръчката,

и\{

Изработванего на помощните планове и плановете на новообразуваните имоти следва да
бъ:е съобразено с действащата кадастална карта на гр. Свищов и неговото землище. оlобрена
със заповед на Изпълнитеrния директор на дгенцията по кадастър.
Плановете по ý4к. а,1. I от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земедаlски
зе}{и следва ,]а се изработят. съгJасно разпоредби на същия параграф и на Правилника за
припагане на ЗСПЗЗ. от лица. придМили правоспособност по реfа на Закона за кцlастъра и
и]\lотния регистьр. при спазване изискванията на Възложителя в },словията на проекта на

договор.

Място на извършване: имоти с и,]ентификатори: 65766.51.1. 65766.51.2. 65'166.52.З, 65766,52,5
п 65'766,52,7 в местностите ..!,рачево бърло - l" и ..,Щрачево бър:о - 2"l имmи с идентификатори:
65766,25,2 и 65'766,24,1 в местностите ,,Равнец - l" и ..Равнец - 2"i имоти с идентификатори:
65766.16,1 ,1 65166.1'7.1 в местностите ..Шатрата _ l " н ..Шатрата - 2": имот с и.лентификатор:
65766.40.1 в местността .-Воленичарски доJ": имот с и.tентификатор 65766.4Э J в ltecTHocTTa
..Павлолията" и илlоти с и_]ентификатори: 65766.39.1. 65]66.З9.2_ 65766,З9,58 и 65766,З9.6З в
lllecTнocTTa, ...Щядо Пегкова чешма". всички в землището на град Свищов, област Вапико
Г

ьрново.

Обща прогнознд gтойност на поръчката lB lB.,
хиляди шестстотин шестдесет и шест jleBa )
Обособени позпцци lKo.,qlllo е llplLloжLL|lo,)i

[]

без

!!('):66

666.00 лв. (шестдесgг и шест

[а [Х] Не

Номер на обособената позицпя: неприложиIlо
наименование: неп риложимо
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Прогнозна сгойност (в ltB,, без !!С)z неприложимо
Забеlежка: Изпо.zзва tпе mозu разdез mo:lчBa пъmu, ко.zкоtпо са обособенumе позчцuu

Условltя, на копто трябва да отговарят участнпцllте (коzапо е прu,tожuuо):
Право да подаде оферта има всяко быгарско или !ryждестранно физическо или юридическо

лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки
(ЗОП), Правилника м приложение на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и на
изискванията 0т Възложителя, посочени в бявата и настоящата документация.

Не се допуска пряко или косвено }частие в

настоящата бществена поръчка на

др)Dкествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиа,rен данъчен режим и на свързаните с
тях лица, вю'rючитеJIно чрез грахданско дружество/консорц}ryм, в което )ластва др)и(ество,

регисlрирано в юрисдикция с преференчиа,rен данъчен режим! овен ако са налични
изкJrюченията по смисъла на ч,,r.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дрркества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.
в т.ч.:
изнскваппя за лпчно сьстоянне:
За у"rастниците не следва да са нzlлице основанията по чл.54, ал.l, т. 1-5 и 7 от ЗОП, какго и
основанията по чл.55. a,r.l. т. l сrг ЗоП.
Кандидат и,,t и )ластник. за когото са нмице основания по чл. 54. a.,l, l T.1-5 и 7 от ЗОП има
право да представи доказателства, че е предприел мерки. които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за 0тс,граняване.
Изuскванuяпа се dоказваtп с представяне на дек.Iарации по бразец на възложитепяОбразчи NsJ\b 8. l0 и l5.
Правоспособвост за упраrкпяване rra професнона,rва дейност:
.Ща е вписан в Регистъра на Jицата правоспособни да извършват дейности по кадастьра на
АГКК. Помощните rrланове и плановете на новообразуваните имOги се изработват 0т лица.
поJI)л{или правоспособност по реда на ЗКИР.
Съгласно чл,16 от ЗКИР дейности по кадастьра могат да изпъJlняват лица. придбили
правоспособност по реда на този закон или по реда на з:rконодатеJIството на държава ч,iIенка
на ЕС. на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо простанство,
или на Конфеlерация Швейчария. съответстваща на Закона з:i признаване на професионални
ква.,rифимчии. както и нzl,,lичие на правоспособност придобита по реда на този з:lкон.
Изuскванчялпа за правоспособносm се lокозвап с:
1. Копие на Заповед на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съг,rасно Наредба
Ne 3 m 2001 г. за водене и съхранение на регистъра на лицата правоспосбни да извършват
дейности по кадастъра заверено 0т кандидатаi
2, Копие от удостоверение за вписване в регистъра на админисIраторите на лични данни,
издадено m КЗЛ.Щ./във връзка с чл,20. a.r.l,T,3 от ЗКИР/-заверено от кандидата.
Иконоии ческо н фпнавсово състоянне:
Правоспособно Jице, сыласно чл,20. ал.3 от ЗКИР, следва да се засlрахова за вредите.
които могат да настъпят вследствие на виновно нензпълнение на неговите задължения. както и
на заJъ.,Dкения на неговите слрките",Iи.
изчскванепо се lоказва с:
Пре.лставяне на заверено от кандидата копие на валидна Застраховатоrна полица,

l,

Техцпчески п професпова,rнrr сцособностц:
Учасm,нuкьtп през посlеdнumе 3 zoduHu, сччmllно оtп dаmаmа на поdаване па
оферmаmа cledBa da е la е чзtьlнtl7 -uuHtll|y,|| dBe dейносtпu, с преd.uеп u обе-u,
койmо е чdенtпuчен ulч cxoleH с преd.uеmа но обuрсmвенаmа поръчка.
По.l --иlентични и-"lи сходни" с пре_]Itета на поръчката сле_lва да се и}rа пре.]ви_]
изработванеrо на: помощен план и план на новобразt.ваните имоти за земите по ý ;lK от ПЗР на
ЗСПЗЗ. каластрални карти съгласно ЗКИР /без тези по чл.З5а от ЗКИР. отнасящи се за отделен

1.

иNlот или за гр_t''па имоти

в територии-

за които

няма одобрен

кадасIрален

план и карти. и

п,lанове. оlобрени по ре.lа на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
закона за възстановяване на собствеността въ х г ите и земите от г
кия
нд/- или план за
з

регулация и зас]рояване/план за реryлация с обхват поне един квартzлл.
В сл1^lай. че кандидатът е гIреден или е започнatл дейността си преди пGмалко от 3 години,
тоЙ предоставя инфорlrачия за съотвgтния период.
изчскванuяmд за Тцнuцескu способносrл,ч се dоказваm сьс:

-

Списък на изпълнените дейности, които са идентични или сходни

обцествената

поръчкiL

посочване

на

стойностите!

датите

и

с

предмета на

получатеJIите.

заедно

с

образеu }lъ 6. ,д,оказатеrствата за извършените
дейности са под формата на препоръки или удостоверение или друг документ. издаден от
докilзателства

за

с

извършените дейности

-

пол)rчателя или от компетентен орган;

2,

Учасtпнчкьm mрябва da разпо-7а2а с поне dBe tпехн чческu :ruцо, с правоспособносm
по ЗКИР, коumо -vо се da са вкlюченu ч.aч не в неzоваmа сmрукпура u коuпю ulе
бъdаtп aHzalKupatu прч uзпъlненuе на поръчкапчl.
Трегите лица, посочени от участника в Списък образец N9 7. следва да отговарят на
критериите за полбор. за доказването на които кандидатът и.qи гlастникьт се позовава на техния
капацитет и по отношение на тях;]lа не са нitлице основанията за отстраняване 0т процед},рата.
Изuскванuяmа за професчонL7нu способносtпu се dокаэваm със:
Списък на правоспособните технически лица_ вкJтючени или не в стуктурата на
}частника. които са отговорни и ще участват в изпълнение на поръчката - Образеч Nч 7.
Кандидата представя доказателства тудов договор или др}г документ. от който е вшно. че
третите лица са поели задължение за участие в изпълнението на поръчката /декларация за
поемане на задължение от третOто лице - образец Nч 17, предварителен договор или
др,еквива..Iентни документи/
Участникът }lorKe Jа пре.lстави и др)"ги док}менти, доказващи техническите м},и
професиона,rни способности.
Следва да rrMaTe предвнд сJедното:
Ако кандидатът или }частникьт е посочил в офертата си подизпълнители. то те трябва да
отговарят на изискванията з:t критериите за по:бор. събразно вида и да.lа от поръчката. който
ще изпълняват и за тях също да не са налнце основанията за отстраняване. Подизпълнителите
следва да попълнят следните документи: .Щеrс,rараrци образци N9N9 8. l0. l l. 13. 14, l5 и l9 както
и Списък. образец Ns б и Списък. бразеч Nч 7. копие от Заповед на директора на АГКК. копие от
ва]шна з,itgграховатеJlна полица. копие от удостоверение от кЗЛД.
Ако кандидата или }пtастниха е предвидил реализиране на поръчката чре] подизпълнитglи
се
прилагат разпоредбите на чл,66, ал.4-'7 от ППЗОП,
ще
Трегите.rица- извън структурата на ччастника. п(rcочени в списък образец ЛЪ7 съцо
cjIeJBa да отговарят на изискванията за критериите за по:бор. събразно дейностите. който ще
изпълнявitт и за тях също да не са нiллице основанията за отстаняване,същите следва да
представят копие от Заповед на директора на АГКК. копие от вilлидна застрахователна полица и
да попълнят [екларачии образчи NэJ'.lb 8. l4. l5 и 17. По 0гношение на Iретите лица. в}ulючени в
стр},к-т}рата на )частника се пре_]ставят копие 0т Заповед на дирек,тора на АГКК и копие от
вfu]идна зilстаховатеJIна полица.
Възложителят може да поиска от ччастника да замени трето лице, посочено от него. ако се
окаже. че същото не отговаря на критериите за подбор или по отношение на него са н:t,,Iице
основан ията за отстраняване.

При }частие на бединение- коеfо не е юридическо -]ице. съответствието с критериите за
подбор се доказва от обединениgго участник. а не от всяко от лицата. включени в него. с
из}!lючение на изискваlцата се регистрация за правоспособност по ЗКИР. като се съйрази и
разпре,]е,]ението на )частието на Jицата при изпъjrнение на fеиностите. предвидено в .]оговора

за съз]аване на оое-fинението

Инфорuачня относно tапазенн поръчки (Ko?alllo е llрчlож,ч|lо):Р,епри.Iожи}lо
[] Поръчката е запазена за слециаlизирани пре.:Iприятия иJи кооперации на \ора с
)врежJания
\

и_;Iи

за лица. чиято основна цел е социtl-]ното интегриране на \ора с

вре;+ilания и.,lи на \ора в неравностойно по_lо;,кение

[] Изпъ,rнениего на поръчката е ограничено в рамките на програми за съз.fаване на

защитени работни лtеста
4

Крптерпй ta въ:uIагане:
[х] оптимално съотношение качество/цена въз основа на
[] I{eHa и качествени показатели
[]

Разходи и качествени покл}атеJIи

[] Ниво на разходите

[] Най-ниска ueHa

показатели за оцешка:
Име: Техническа оценка
показатели за оценка:
Име: Срок на
показатели за оцепка:
Пме: Финансова oueHKa (предlожена

Тс:лtесr: 40

изпълнение

Техническата

оценка

на

Тежест: 20

ueHa)

офертата

се

Tcrr<ecT:40
извършва

чре]

оценяване

по

скма!

посочена

в

методиката, на всеки един от четирите компонента: описание на основните дейности, свързани с

изпълнение предмета на поръчката, представен план-график за организация на работата,
съобразен с предrожения от )4lастника общ срок за изпълнение, m който е видна
продъJDкителността на всяка една основна дейност, описание на начина на разпределение на
отговорностите и задачите на експертите в екипа на участник4 вкJlючита,lно във времево
отношение. както и взаимодействиеtо между тях, описание на процеса на комуникация с
вътIожите,lя по начин. гарантиращ точното изпълнение на договора и реаJIизнрането му в срок.
които са описани в подаденоtо от участника - Пре.лrожение за изпълнение на поръчката. в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложите,,lя.
Сборът от точките по всеки един от показатеJlите за оценка /техническа оценка, срок за
изпъJIнение и финансова oueHKa/. формира комплексната оценка на фертата. като полробна
методика за оценяванgто се съдържа s док}нентацията на обществената поръчка.

Срок за получавапе па офертнте:
[ата : 28.06.20l

7

г. (ddlwl/e

еz

Час: l 7.30 ч.(чч:мм)

z1

Срок ва валllдност па офертите:
Щата : 28,09.20l

.Щата п
.Щата:

7

г, (dd/.vu/lеzz)

Час: l7.30 ч, (чч:мм)

час па отваряне на офертпте:

30,06,2017l,

(dО/

Час: l0,00 ч. (чч:мм)

vv/????)

Място на отваряЕе на офертвте:
Огварянего на фертите ще се извърши
Велико Търново. пл,"I lентър'' Ns 2, стая

3

1

в Областна

админисц)ация Веrико Търново. гр.

8,

При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.
Управитеrите и/или собствениците на кандидатите- имащи право да ги представляват съг.]lасно
съдебната регистрация се jIегитимират с представяне на док),мент за самоjIичност. а
упълномощените представито,Iи це следва да се легитимират с пълномощно. копие от което ще
следва да предоставят на комисията,

Информачня относно средства от Европейскня сьюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програлtа_ финансиран/а със средства от
европейските фон.fове и програми: [].Ща [Х] Не
Идентификачия

на проекта. когато е приjIожимо:

неприJожимо

5

.Щруга пнформацля (ко?апю е

прчlожuuо):

Участникьт следва да представи ферта, която ла отtоваря на изискванията на ЗОП,
ППЗОП и на изискванията на въUlожитеJlя, съдържащи се в доk}ъ-lентацията на поръчката.
Подробнн укдrання по отношенпе Еа обществената поръчка се съдър?rtат в
от
Областен управнтел - !окументация, находяща се па пптернет странпцата
утвърдената
на Областен управптел - Ве.rшко Търпово - раздел - Профlл на купувача.
Всекн участник може да представп саио едва оф€ртц включваща пзпъJIнеяпето Еа
всичкп дейности от предмета на поръчката.офертата се предстаsя в едпн оригпнаJl! в
ппсмен впд, на хартиен носнтел, номернрана по странпцп. Изпск5rемите към офертата
документн, трябва да бъдат представевп в орягяна-r н.пп заверено от участнпка копие с
ду}rпте "Вярно с орнгннала", подппс tr печат.
Не се лопуска представянето на варианrп на офертата.
Офертата се нзготвя по прпложенште към обяваIа образци, п5блпкуванв в профпла
на
купувача
на
пнтернет
страllпцата
http ://wrrrv.И. gочеrпmепt.Ьg/iпdех.рhр?раgе6#gгоuр1
3

Еа

възложпте!,Iя:

Офертата следва да се подппше от ]акоrrпо оторf,знраннят предсIавптел Еа
участппка, съгласно търговската му регистрацпя илп от падлежяо упь*rномощено/н
лшце/а.Пълномощното с.педва да се trредставн в орнгtlна-I пли заверепо копше. В grучай, че

участЕЕкьт е обединенпе, офертата сTедва да се trодпнше от лицето /водещпят член на
обедпненнето, определено да представ-.Iява обединението/консорцпума. дко не е оtrреде.,Iено
такова Jпце, то вспчки членове на обедннението следва с нзрично пълномощно /орпгпнап
илп нотаридlно заверено копrrе/ да овластят trредставптел на обедпненпето, които да
подппше фертата п да прнлоiкат това пъ.,tномощно към пея.
.Що участпе в обществеяата поръчка се допr-скат всичкп бъ.rгарски п чуiкдестранни
физнческп н юрпдпческп лпца, както п техни обединения. Когато участнпкът е обеднненне
/консорчиуи/, което не е регистрнрано като самостоятелно юрпдическо лнце, то следва да
се представя документ за учредяване на обедпненнето (орпfпна,r пJп EoTapllд.lнo заверено
коппе), от конто да е видво: правпото основаЕпе ]а съfдаването, както и с..Iедпата

информацня, свързана с конкретната обществена rrоръчка, а пменно: правата п
fадълженнята на участпиците в обедннепието, разпред€лението па отговорността меrкду
чл€новете на обедппението, дейностнте, които ще ufпьlнява всеки член на обедrrнеЕf,ето.
Офертата се поJава Еа бъ.lгарскtr език. При изготвяне на офертата вс€кп ччастник
трябва.lа се прпдър?ка точно кьм обявенпте от въ}lо}iитеlя уе,Iовия. Когато офертата се
подава от чуждестранно фнзнческо плf, юридическо лнце, пли технп обедннения, офертата
се подава на бь.,rгарскп езшк, а документите, копто са на чужд езпк в превод. дко такъв
участнпк спечеJrl обществената порьчка същнят следва да представш пзпскуемнте
офпшпа:rнн документu в офпциа:lен прево,l.
В прочелура за въ:uIагане ва обществена trоръчка едно фпзическо плн юрпдпчоско
лнце иоrке да участва само в едно обедпненrrе.Лице, което участва в обедннение не Mort(e да
подава самостоятелна оферта.
Свързапп .]ица не }tогат да бъдат самостоятеIнн кандпдатн п.]п участнпцп в една в
съща процедура.
Участннцпте могат да пзползват ресурснте на другп фпзическп пли юрпдпчески
.,lпца, само ако докаrкат, че ще гн имат на свое разпоJожение.
Всичкн разхоли за trодготовка н !,частпе в обществената поръчка са за сметка на
участника.в офертата п приJоя(енпте документп не се допускат никаквп вписванпя междy
редовете, пзтрпванпя и корекцни.
Всяка оферта с.п€два да съдържа:
l. l. Спнсък на докч}tентвте в офертата- Образец JYsl;
2. Прелставяпе на !,частпика - Образеш Лi 2;
3.
,Щоговор п",rп сrrоразумение за учредяване на обединенпето (копие), когато
участппкьт е обедпненне, което пе е юрндическо липе, в който ]адължително се посочва
представляващият;
4.
Техннческо пре]ложенпе - Обршец JYr4, към което са trрн.лоrкенп:
4.1
Щокчмент за чпъJномощаване, когато Jпцето, което подппсва офертата, не е
законнпят представител на участника;
4.2 ПреJ-rоженне за пзпъ..rвенне на поръчката! в съответствие с технпческите
6

спецпфпкацпп н пtнскваЕпята па въапоrкптеля;
CledBa la uuаmе преlвud, че в ,,Преdлоlrенuе за чэпьlненuе на поръчкаmа", коеmо се
преdсmавя в свобоdна фор.нц tпрябва la преdсtпавumе своеmо преdлоэкенuе, сlейайкu BceKu
eduH оtп чеmuрumе колrпоненfпш, посоченч в m2.I оtп
эа опреdеляне на
'Меmоduкалпа
KoMlLleKcHa оценка на оферпаmа", Kourrrо ulе поdлеэrаm на оценяоане оm коlrruсuяmа, а
Lценно:
- Опuсанuе на основнuпе dейносmu, свързанu с tlзrtъzненuе преd.uепа на поръчкаmа
- Преdсmавяне на ътан-zрафuк за ор?анuзацuя на рабоmаmа, сьобразен с преdлоэrенuл оm
учаспаluка обш срок 1а uзtьlненче, оm койлпо е вudна пpoblJKame-ltocrrrt rl, на всяка elHa
основна dейносm;
- ()пчсонuе на начuна на разпреlеrcнuе на оt raоворносmuпrе u заdачumе на експерrпчmе в
екuпа на учасmнuка, вкlючumеlно във BpeueBo orrlHouletue, какпu) ч взаuuоdейсmвuеmо
меlrdу tпях
- Опuсанuе но процеса на коJl|унuкацчя с сьаlо сumеlя по начuн, zаранmuралц ,почноmI)
uзttълненuе на 0о2овора u реLluзuранеmo ,ну в cpolL
4.3 .Щекларацяя за сьгласпе с клаузпте на trрпл(rкенпя проект на договор - Образеп JlЪ 3
4.4 .Щекларашшя :la срока Еа вмпдност на офертата - Образец JYs 12
4.5 .Щруга ипформацня ш/плп локументrr:
4.5.1 .Щекларачltя за отсьствие на обстояте.rствата по чл. 54, a"r. 1, т.l,т.2 и т.7 от ЗОП Образеч JlЪl5
4,5.2 .Щекларачия за отсьствпе на обgrоятелствата по чл. 54, а.л. l, т.3-5 от ЗОП - Образеп
.]i&8

4.5.3
4.5.4

,Щекларачшя по чл.55, ал.l, T.l от ЗОП - Образеч JlЪ10

,Щекларачия за обстояте.rствата по чл. 3, т. 8 н чл.4 от Закопа :rа rrкономпческп п
фпвансовп отношепия с дру;сествата, регпсrрпраЕп в юрпсдвкцпп с преференппа"rен

дапъчеЕ ре?fiпм, свързанпте с тях Jпца п техните дейgгвrте.rнrr собственпцп
(ЗИФОДРЮПДРЩ) - Образеш Jr! l3

4.5.5 !екларачня

относЕо чл.101, ал.l1, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП, ý2, т.45 от ДР на
ЗОП п чл.21 и чл.22 от ЗПУКИ - Образец Jl! 14
4.5.6 ,Щекларацпя по чл.б6, a"r.l от ЗОП за участпе на подпзпьлнптел в обществеяата
поръчка - Образец .ili 9
4.5,7 flекларачпя за сьгласие на подпзпьпшнтел - Образец JlЪ 11, с прнложени кьм
сьщата декларацип попыпеЕп от всекн подпзпыlЕпте-,t
4.5.8 Спнсък на чсIугште, копто са шдентнчпtr плп сходнtl с предмета па обществената
поръчкъ заедпо с доказатеf,Tство за шзвършената уgIуга - Образеп JtlЪ 6
4.5.9 Сппсък на правоспособппте технпческЕ лпца, конто са отговорпн н участват в
пзпъ"Iненп€ на поръчкатъ за€дно с доказате.IIства, че същите са в сппсьчппя му състав
/копие
на трудов
са поелп задълженше за пзпълнецше на
договор/ нлll
поръчката/декларацпя образец .ItlЪl7/, както п доказателства, че отговарят на усJIовпята Еа
въз.rожптоrя - Образеч Nэ 7
4.5.10 Коппе на застраховато]на полltца/полпцп по чл.20, a,r. 1 от ЗКИР
4.5.1l Копше от удосговер€ни€ за вппсване в регпстьра на адмrrпистраторttте на лпчнп
даппп;
4.5.12 Коппе на Заповед ва Агепцпята по геодезпя, картографпя в каластър, съгласЕо
Нарелба JTs 3 от 200l г. за водепе н съхранеЕпе на регпстъра на лпцата правоспособнп да
пзвършват дейностп по кадастъра;
4.5.13 Сппсък на лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП - Образеч JТэ 20;
4.5.14 Проект на договор, подппсав от участнвка - Образец J\! 16
4.5.15 Попълненн декларацпп от третнте "Tшцц rrосоченн в Спrrсък - образеч Jl!7, lсollTo це
Са ВКJЮЧеЕП В СТРУКТУРаТа Па КаНДНДаТа ПjIП vЧаСТНllКа, С КОПТО Се УДОСТОВеРЯВЦ Че
сьщпте отговарят на крптерппте за полбор в по отношенне па тях не са наjIнчян
основанпята за отстранявапе;
4.5.1б .Щек.rарацня за съгласпе на трето -Tнце- Образеч Л! l7
4.5.17 .Щеюrарачня по чл. 6, ал.2, във връзка с ч;r.3, a-r.2, т.6 от Закова за меркпте срещу
пзппрането на парп - Образец J\b 19
4.5.18 !руги документп по прец€нка на ччастппка
5. I|епово предложенне - Образеч .ItlЪ 5;
Преди подписвапе Еа договор, кдндидатът опреде-Iен за пзtrъ.-rннтеJ ще сJедва да
7

предсrавп гаранция за пзtrъJненI|е на договорц пр€дстав.rяваща 5 Уо (пет на сто) от
офертвата grойност за пзпъJIненне на поръчкатц с включен ЩflС, в елна от следппте
формп: банкова гаранцпя, парпчна сума плн застраховка, по пегов нзбор. Гаранчпята ако
е rrредставена под формата на банкова fаранцпя, сJIедва да е пзготвена съобразно образец
J\} 18 п да е със срок на ваJlпдЕост, не по-малък от 31.12.2017 год. п да сьдържа уеповпе за
безусловно н неотменпмо пзплащане след ппсмено предявено пскане от стрдна на

възложитЕJlя.

Офертите се подават в срока посочен в обявата /съотвfiно в рамките на удължения
сроrL ако има rакъв/ в деловодството на областна администрация Велико Търново. на адрес:
гр. Ве.rико Търново- rш, ..I{eHTbp" Ns2. стая: 20l. всеки работен лен. в часовете m 9.00 до l7.З0
часа.

Офертите се представят от участниците лично или чрез упълномощено лице, чрsз пощенска

или др}та куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на посочения по-горе
адрес. В слгlаите, в които офертата се подава чрgз упълномощено лице, същата следва да се
съпровожда от оригинм или заверено от кандидаIа копие на пълномопJно.
Офертата се представя в з:lпечатана непрозрачна опаковка. върху която се посочват:
- наименованиеrо на участника_ вкJIючитеJIно ччастниците в обединениgго. когато е

приложимо и ЕИК;

- адрес за кореспонденция.

-

наименованието

телфон и по възможност - факс и апекгронен адрес:
-.Изработване на помощни планове,

на поръчката. както следва:

планове на новообразуъаните имоти и регистри на имотите към тях. в графичен и чифров вил, на
земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовеIе, посочени в ý 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, както следва: имоти с идентификатори: 65766.51,1 /КЕ l39 по КВС/ с площ 5З.024 1дка,
65766.51.2 /КЕ l4l по КВС/ с площ 64,04З дка.. 65766.52.з iKE l43 по КВС/ с площ 60.198 дка..
65166,52,5 /КЕ l46 по КВС/ с площ ] 9.03l дка. и 65'766.52.'| iKE 1,17 по КВС/ с площ 62.628 дка,
в местностите ..!рачево бърло - l" и .-!рачево бър.ло - 2": имоти с идентификатори: 65'7 66.25.2
/КЕ 45 по КВС/ с площ 258.667 дка, и 65'166.24.1 /КЕ 'l2 по КВС/ с площ 98.893 дка, в
местностите ..Равнец - 1" и ,-Равнец - 2": имоти с идентификаторн: 65766,16,1 /КЕ 22 по КВС/ с
плоц l04.747 дка. и 65766,17 .l /КЕ 23 по КВС/ с п,rоц l48. |92 дка.. в местностите ..Шатрата - 1
"
,,IIlaTpaTa _ 2"; имот с идентификатори: 65766,40.1 /КЕ l59 по КВС/ с площ I1.463 дка. в

и

местността ..Воденичарски дол'': имот с идентификатор 65766.4з 3 /КЕ ll l по КВС/ с плоц
l1.146 дка. в местността ..Павлолията": имоти с идентификатори: 65766.З9.| /КЕ 98 по КВС/ с
п-lош l8.380 дка,. 65766.З9.2 /КЕ 9] по КВС/ с плоц l2.50з дка.. 65766.39.58 /КЕ 95 по КВС/ с
плоц l8.88З дка. и 65766.39.6з /КЕ 97 по КВС/ с гшоrц 4I.387 дка. в местността, Ддо Пgгкова
чешма"- всичкл в землището на град Свищов. област Веrико Търново".
Срок-ьт на в:uIидност на офертите следва да е не по-кратък от 90 (леветдесег)
кшендарни дни. счиIано 0т датата на отваряне на фертата.
Срокът за предаване на израбmените планове, който ще бъде пред,lаган от участниците,
следва да не е по-късно от 15.10.20l7 год.

Не се приемат оферти- които са представени след изтичане на крайния срок

пол}чаване и,,]и в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

.Щата на

настоящата обява

Да та: 21.06.201 7г. (dd/эtу/zеzz

възложнтел

Трпте пмена: Любомира симеонова Попоьа (flodlluc
fl.rъriяост: Областен },правитеl на Об--tаст Ве:rико Тъ

tt
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