
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

СО Район “ ОБорище"

Изх.№РОБ16-БД00-245 
ОТ 17.06.2016

1505 София, буд. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

I. Район „Оборище“ - Столична Община-, БУЛСТАТ 0006963270511, бул. „Мадрид“ 

№1 в изпълнение на Заповед № РОБ16 - РД09 - 119/17.06 ,2016г. на кмета на СО-район 

„Оборище“, набира оферти за избор на изпълнител за възлагане на процедура 

провеждана при условията на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП за избор на изпълнител на услуга с 

предмет: „Засаждане на растителност, реконструкция на паркова мебел, детски 

съоръжения, текущи ремонти в междублоковите пространства и разходи по обществени 

чешми, находящи се на територията на СО-район „Оборище“ .

II. Критерий за възлагане на процедурата. Назначената от възложителя комисия за 

разглеждане на постъпилите оферти извършва оценка на икономически най -  изгодната 

оферта въз основа на определения критерий -  „Най-ниска цена“, съгласно чл.70, ал.2, 

т.1 от ЗОП -  при представени единични цени на видове работи. Оценката на 

предложените единични цени се извършва по формула: най-ниската предложена 

единична цена за съответния вид работа, разделена на единичната цена на участника, 

умножена по тежестта на този вид работа.

Тежестта на всяка от съответните видове работи е както следва: 2.1. Първи 

показател: единични цени на видове работи: оценката на предложените единични цени 

се извършва по формула: най-ниската предложена единична цена за съответния вид 

работа, разделена на единичната цена на участника, умножена по тежестта на този вид 

работа.

Тежестта на всяка от съответните видове работи е както следва: раздел I 

Засаждане на растителност: 1. доставка и засаждане на стандартни вечнозелени 

храсти -  всички операции - 1т.; 2. доставка и засаждане на широколистни стандартни 

фиданки с височина 2,5 м. (контейнерни или с бала пръст) в дупки 80/80/80 см., 

включително наторяване, поливане и укрепване с колчета) видове-липа, бреза, ясен) - 

2т.; 3. доставка и засаждане на двуреден жив плет 9 бр./ лин. м включително 

наторяване и поливане -  1т.; 4. доставка и засаждане на иглолистни стандартни 

фиданки /контейнерни или с бала пръст в дупки 80/80/80 см, включително наторяване, 

поливане и укрепване с колчета/ видове - об. смърч, ела, туя, лъжекипарис/ - 2т.; 

5.доставка и засаждане на широколистни декоративни храсти (контейнерни) в дупки
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50/50/50 см, включително наторяване и поливане- 2т.; раздел II Реконструкция е 

ремонт на паркова мебел и детски съоръжения: 1. доставка и монтаж на къщичка за 

игра с размери височина минимум 2,00 м. (с приложен сертификат за безопасност по 

БДС EN 1176/ - допускат се варианти) - Зт.; 2. доставка и монтаж на пружинна 

клатушка (с приложен сертификат за безопасност по БДС EN 1176) - допускат се 

варианти - Зт.; 3. доставка и монтаж на детска люлка тип "махало" със седалка за деца 

до 3 год. и седалка за деца от 3 до 12 год. (с приложен сертификат за безопасност по 

БДС EN 1176) - допускат се варианти - 4т.; 4. доставка и монтаж на фитнес уред) вкл. 

сертификат за безопасност) - Зт.; 5.доставка и монтаж на детска въртележка (вкл. 

сертификат за безопасност) - Зт.; 6. доставка и монтаж на комбинирано детско 

съоръжение за игра (вкл. сертификат за безопасност) - 4т.; 7. почистване на пясъчници 

чрез пресяване - 1т.; 8. доставка на нов пясък за пясъчници в площадки за игра (да 

отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 12.01. 2009 г.) - 2т.; 9. демонтаж на опасни 

детски съоръжения, перголи и тенис маси - 2т.; 10. доставка и монтаж (замонолитване) 

на метални кошчета - тип баланс - 2т.; 11. доставка и монтаж (замонолитване) на пейки 

с облегалка с дължина 180-200 см.- Зт.; 12. подмяна на дървени летви - демонтаж, 

доставка и монтаж - 2т.; 13. боядисване на дървена повърхност по пейки, седалки и 

други дървени повърхности (вкл. материали) -  2т.; 14. ремонтни работи по демонтаж и 

полагане на бетонови бордюри - 8/16/50 см. - всички операции - 1т.; 15. ремонт на 

съществуваща настилка от бетонови плочи 40/40/ 4 см. -  1т.; 16. демонтаж на 

амортизирани пейки - 1 т.; 17. доставка и монтаж на телена мрежа за спортна площадка 

-  1т.; 18. доставка и монтаж на нова каучукова настилка -  Зт.; 19. подмяна на липсващи 

крепежни елементи по детски съоръжения -  1т.; 20. боядисване на метални тръби с d до 

50 мм двукратно - всички операции -  1т.; 21. боядисване на метални части на пейки и 

перголи (вкл. материали) -  1т.; 22. боядисване на метални части на детско съоръжение 

(вкл. материали) -  1т.; 23. доставка и монтаж на стандартни антипаркинг колчета с 

височина 1000 мм. за ограничаване на зелени площи -  Зт.; 24. преместване на кашпи 

за цветя - демонтаж, доставка и монтаж с транспорт до 3 км -  1т.; 25. доставка и 

монтаж на баскетболен кош с гъвкав ринг (комплект от 2 /два/ броя) -  1т.; 26. доставка 

и монтаж на нова ограда с врати на площадка за игра с дървени пана върху метална

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

www.so-oborishte.com Страница 2 от 6

http://www.so-oborishte.com


1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

конструкция с височина 100 см. - Зт.; 27. ремонт на детски съоръжения с подмяна на 

счупени части -  1т.: а.) седалка на люлка -  1т.; б.) окачване на люлка със седалка -  1т.; 

в.) метална ограда на комбинирано съоръжение -  1т.; г.) дървена ограда на 

комбинирано съоръжение -  1т.; д.) седалка на катерушка -  1т.; е.) стълба на 

комбинирано съоръжение -  1т.; 28. реконструкция на пясъчници -  1т.: а.) доставка и 

монтаж на липсващи бордюри на пясъчници -  1т.; б.) доставка и монтаж на дървени 

седалки за пясъчник - 1т.; раздел III Ремонт на обществени чешми: 1.доставка и 

монтаж на канелка за градинска чешма -  2т.; 2. демонтаж, смяна на счупен водомер 

във водомерна шахта на градинска чешма и монтаж на нов -  1т.; 3. изчукване и 

възстановяване на минерална мазилка на чешма -  2т.; 4. демонтаж, доставка и монтаж 

на орнаменти от варовик на облицовка на чешма -  2т.; 5. демонтаж, доставка и монтаж 

на кранове с изпразнител във водомерна шахта -  1т.; 6. измазване на шахта с циментов 

разтвор -  шпакловка -  1т.; 7. направа и монтаж на заключваща заготовка с катинар на 

метални капаци -  1т.; 8. ремонт на метални капаци на водомерни шахти -  1т.; 9. 

доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф 110 с възстановяване на настилка -  1т.; 10. 

перфориране на бетонно дъно на водомерна шахта -  2т.; 11. доставка и монтаж на ПП 

фасонни части -  1т.; 12. почистване корито на чешма и архитектурни елементи по 

чешма -  Зт.

Оценката на участника по този показател е сбор от оценките на единичните му 

цени и е максимално 90т.

2.2. Втори подпоказател: елементи на ценообразуване за допълнително 

възникнали работи: оценката се извършва по формула: най-ниско предложение по 

съответния елемент на ценообразуване, разделено на предложението на участника по 

този елемент на ценообразуване, умножено по тежестта на същия елемент на 

ценообразуване.

Тежестта на отделните елементи на ценообразуване е както следва: средна 

часова ставка, не по-малка от минималната часова ставка - Зт.; допълнителни разходи 

върху труда - 2т.; доставно-складови разходи, но не по-малко от 1% - 2т.; печалба, но не 

по-малко от 1% - Зт.
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Оценката на участника по този показател е сбор от оценките на отделните 

елементи на ценообразуване и е максимално 10т.

2.3. Общата оценка на участника е равна на сбора от оценките по всеки от двата 

показателя и е максимално 100т. Участникът получил най-голям брой точки се класира 

на първо място, а останалите участници се класират в низходящ ред според получените 

общи оценки.

2.4. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена, ще ес вземе 

предвид изписаната с думи.

III. Технически изисквания към участниците при изпълнението на услугата. При

изпълнение на видовете работи да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЗСО и други 

действащи правилници и нормативни документи в строителството. Реконструкцията и 

текущият ремонт да се изпълнят съгласно изискванията за безопасност на детски 

съоръжения, описани в действащите нормативни документи. Материалите, влагани при 

изпълнение на работите по озеленяване и поддържане на зелените площи, да отговарят 

на изискванията по БДС.

IV. Всяка оферта трябва да съдържа:

-заверено от участника копие на документа за регистрация или единен 

идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

- административни данни за лицето, което прави предложението -Образец № 1;

- декларация за срока на валидност на офертата (срокът на валидност на офертата не 

трябва да бъде по -  кратък от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния 

срок за подаване на офертата).

- ценово предложение - попълнена количествено-стойностна сметка;

- документи за визуализация на предлаганите съоръжения, парковата мебел и 

настилките. Съоръженията за игра следва да са придружени със сертификати по БДС 

EN 1176 за техническа безопасност и инструкция от производителя за монтаж и 

поддържане и конструктивно становище.

4.1. Оферта, която не отговаря на посочените изисквания в настоящата покана 

няма да бъде разглеждана. Всеки един от документите, съдържащи се в офертата следва

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ”

www.so-oborishte.com Страница 4 от 6

http://www.so-oborishte.com


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

да бъде подписан от представляващия участника или упълномощено от него лице. На 

разглеждане и оценяване подлежат офертите, които са подадени в определения срок, 

отговарят на посочените изисквания и съдържат указаните документи.

V. Възлаганията на отделните видове дейности е в размер до 25 000 лв. (двадесет и пет 

хиляди лева лева), без ДДС, съответно 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) с включен 

ДДС. Офертата на участниците, които се предложили цена, по-висока от 

посочената по-горе, няма да бъде разглеждана.

VI. Срок за представяне на офертите -  до 16:30 часа на 27.06.2016г.

VII. Офертите за участие, включително приложенията и придружаващите документи, 

трябва да бъдат предадени в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: 

участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, 

както и наименование на поръчката. Всички оферти трябва да бъдат подадени в 

деловодството на СО-район „Оборище”, бул. ’’Мадрид” № 1, до 16:30 часа на 

27.06.2016г. Офертата за участие в настоящата процедура се представя на български 

език, а документите, които са на чужд език се представят в превод на български език.

VIII. С участника, определен за изпълнител, възложителят сключва писмен договор за 

възлагане на обществена поръчка. Участникът, определен за изпълнител внася 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността му, без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение се представя в парична сума, вносима в касата на СО - район 

"Оборище", бул. "Мадрид" № 1, ет.1 или внесена по IB AN сметка BG 40 SOMB 9130 

3326 3054 01, BIC код SOMBGSF, Общинска банка АД, клон „Врабча”, ул. „Врабча” 

№6.

IX. Плащанията по договора ще се извършат в лева по банков път на база издадена 

фактура -  оригинал и представяне на двустранно подписани констативни протоколи за 

приемане на извършените през месеца работи. Плащанията по договора, свързани с 

изпълнението на предмета на процедурата ще се извършват в срок от 7 -  работни дни 

от получаване на финансиране от Столична община по сметката на район „Оборище”, 

но не по късно от сроковете определени в чл.ЗОЗа от Търговския закон.
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Видовете работи по договора ще се възлагат ежемесечно по манипулационен 

план, изготвен от Възложителя. Възложителят заплаща само писмено възложените 

работи и приети работи. Изпълнени, но невъзложени от инвеститора работи, не се 

заплащат, а остават за сметка на изпълнителя.

Непредвидените видове работи, допълнително възникнали и възложени видове 

работи за услугите, извън предложението, се разплащат по анализни цени, съставени 

въз основа на елементи на ценообразуване, включени в ценовото предложение на 

участника -  Приложение № 2.

Приложение:

1. Административни сведения - образец № 1;

2. Количествено-стойностна сметка и Приложение 2 -  елементи на ценообразуване за 

непредвидените работи.

Лица за контакти: инж. Витан Влахов гл. инженер, отдел ИИИКРКТД, СО-район 

„Оборище” тел: 02 815 76 26, 0884 405 049, Пенка Ботева-гл. експерт, отдел

ИИИКРКТД , тел: 02 815 76 47, 0884 405 002.

Урище»
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