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Директора на СУ „Йордан Йовков”, с адрес: село Рибново, община Гърмен, ул. „Първа”
55, тел: 0893605250, e-mail: sou_ribnovo@abv.bg, в качеството на Възложител, отправя
покана към всички заинтересовани лица за участие в публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков”
село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор”.
От датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички
заинтересовани лица, се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за
участие в процедурата на следния интернет адрес на СУ „Йордан Йовков (посочен и в
обявлението за откриване на процедурата): http://www.sou-ribnovo.bg.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.
Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се
съдържат в решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес,
документацията за обществената поръчка и описателния документ до 5 дни преди изтичане
на срока за получаване на офертите. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането
е постъпило след срока, определен в чл. 180, ал. 1 от ЗОП.
Възложителят публикува в профила на купувача разясненията в 3-дневен срок от
получаване на искането, като в тях не се посочва лицето направило запитването.
Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на публикуването
му в Регистъра на обществените поръчки. Удължаването на срока следва да е съобразен с
времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените, но не може да е пократък от първоначално определения.
Офертите на участниците ще се приемат на адреса на СУ „Йордан Йовков”, село
Рибново, община Гърмен, ул. „Първа” 55, всеки работен ден до датата и часа, посочени в
обявлението за обществена поръчка.
Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите
оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата
документация интернет адрес на СУ „Йордан Йовков”: http://www.sou-ribnovo.bg.
За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждане на
процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите
му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни
актове, свързани с предмета на поръчката.
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на
Договора за функциониране на Европейския съюз, както и на произтичащите от него
принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция,
пропорционалност, публичност и прозрачност, което от своя страна дава възможности за
участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, описани в
настоящата документация, включваща комплекса от документи, съставляващи
документацията за участие в процедурата.
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РАЗДЕЛ I
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А) Решение за откриване на процедурата
Б) Обявление за обществената поръчка
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РАЗДЕЛ II
ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на
обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е
Директора на СУ „Йордан Йовков”, с адрес: село Рибново, община Гърмен, ул. „Първа”
55, тел: 0893605250, e-mail: sou_ribnovo@abv.bg, Интернет адрес: www.sou-ribnovo.bg.
Директора на СУ „Йордан Йовков” е Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от
ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да
спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
Б) Правно основание за провеждане на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1, чл. 178-181 от Закона за
обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящата документация за участие
условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника
за прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, с
оглед предмета на поръчката. Публично състезание е вид процедура за възлагане на
обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на
Договора за функциониране на Европейския съюз, както и на произтичащите от него
принципи на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция,
пропорционалност, публичност и прозрачност, което от своя страна дава възможности за
участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.
В) Предмет на обществената поръчка
Предмет на поръчката е: „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан
Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор”.
Г) Приложимо законодателство и документи
При изпълнение предмета на поръчката трябва да се спазват стриктно изискванията
на следните нормативни документи:
Закон за устройство на територията (Обн. ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018 г.);
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството на МРРБ (Обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11
Юли 2017 г.);
Наредба № 7 от 22.12.2203 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ (Обн. ДВ, бр. 3 от 13
януари 2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 21 от 01 март 2013 г.);
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Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ, бр. 72 от 15 август
2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017 г.);
Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от
20.02.2015 г., в сила от 1.03.2015 г., посл. изм. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г.).
Д) Прогнозна стойност на обществената поръчка. Мотиви за избор на
процедурата
Съобразно направената прогнозна стойност на основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП,
максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството, предмет на настоящата
процедура е в размер на 5 060 004.83 лв. /пет милиона шестдесет хиляди и четири лева и
осемдесет и три стотинки/ без включен ДДС или 6 072 005.80 лв. /шест милиона
седемдесет и две хиляди и пет лева и осемдесет стотинки/ с включен ДДС, в която
сума са включени непредвидими разходи за изпълнение на СМР в размер до 5%.
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато прогнозната стойност на
процедурата при строителство е в размер от 270 000 лева до 10 000 000 лева, то
възложителите прилагат процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 - публично състезание.
Е) Финансиране
Средства от бюджета на Министерство на образованието и науката.
Към момента на обявяване на настоящата поръчка не е осигурено финансиране.
На основание чл. 114 от ЗОП, договорното споразумение (наричано в настоящата
документация и „Договорът”) за изпълнение на поръчката влиза в сила при осигурено
финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. При
неосигурено финансиране, всяка от страните разполага с правото да прекрати договорното
споразумение без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването.
РАЗДЕЛ IIІ
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
А) Предмет на поръчката
Предметът на настоящата процедура е „Реконструкция и разширение на СУ
„Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор”.
Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на проектиране
и строително-монтажни работи, съгласно изискванията на Техническата спецификация,
част от настоящата документация.
Б) Местоизпълнение
СУ „Йордан Йовков” с адрес село Рибново, ул. „Първа” 55, УПИ X, кв. 10 по плана
на село Рибново, община Гърмен.
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В) Срок за изпълнение на поръчката.
Срокът за изпълнение на строителството следва да бъде не по-малък от 270 /двеста
и седемдесет/ календарни дни и не по-дълъг от 540 /петстотин и четиридесет/ календарни
дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!
Срокът на изпълнение на строителството започва да тече от датата на подписване
на Акт-образец 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия
и ниво.
Срокът за изпълнение на проектирането /изготвяне на работен проект/ да бъде не
по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни и не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни
дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!
Забележка: Участник, в чиято оферта е предложен по-малък или по-дълъг срок за
изпълнение на строителството или на проектирането от обявените от Възложителя,
или към чието техническо предложение липсва някое от гореизброените приложения, ще
бъде отстранен от участие в поръчката.
Г )Критерий за възлагане:
Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз основа
на икономически най-изгодната оферта, като в настоящата обществена поръчка
класирането на офертите се извършва по критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП).
Забележка: Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите
оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени
в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата
участник, който е представил техническо предложение, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
Д) Условия и начин на плащане
Плащанията ще се извършват, съгласно уговореното в договора за строителство,
който е приложен към настоящата документация.
Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.
Е) Контрол върху качеството на изпълнение
Изпълнителят е длъжен стриктно да следи и контролира всички дейности от СМР на
обекта.
Изпълнителят се задължава при изпълнението на строителството на обекта да спазва
изискванията на инвестиционния проект, действащите в страната технически норми и
стандарти или еквивалентни, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена
на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и др., свързани със
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строителството на обекта. Изпълнителят следва да посочи и да се обвърже с гаранции по
отношение на използваните материали и извършените от него работи.
Изпълнителят трябва да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на
виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол на
обекта или държавни органи.
1. Качеството на материалите за строителния процес - Всички строителни
материали (продукти), които се влагат в строежа трябва да са с оценено съответствие.
Качеството на влаганите материали ще се доказва със сертификат или декларация за
съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или
негов представител. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със
сертификат или декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език,
съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.
Участникът трябва да посочи произхода на основните строителни материали, които
ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на
договора за изпълнение.
Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на
страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на
международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното
законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.
2. Качеството на изпълнението на отделните видове работи - Изпълнителят е
длъжен да спазва нормите и нормативите за този вид строителство с цел осигуряване на
качеството на изпълнение на отделните видове работи, съгласно действащата нормативна
уредба, уреждаща изпълнението на строителния процес.
3. Оглед на място
Посещение на строителната площадка по поръчката се извършва свободно от
участника.
Участникът следва да е напълно запознат с всички условия, обстоятелства
необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха
повлияли при изготвянето на техническото и ценовото му предложение .
Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за негов риск
при оценяването от комисията на техническото предложение и ценовата оферта за
изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка. Неизвършването на
Оглед на място и запознаване с условията за изпълнение на поръчката не води до
отстраняване на участниците в настоящата процедура.
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РАЗДЕЛ IV
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
I.
Изготвяне на работен проект за „Реконструкция и разширение на СУ
„Йордан Йовков” село Рибново - инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор”
по всички части
Изработването на проекта по съответните части да се извърши по действащия
кадастрален и регулационен план на село Рибново, община Гърмен.
1.

Съществуващо положение:

Сградата е триетажна -стоманобетонна конструкция, със скатен покрив,включително
прилежаща към нея масивна двуетажна сграда, предвидена за спортна зала . Помещенията в
сградата е необходимо да бъдат ремонтирани с цел, осигуряване на качествено безопасен
достъп на децата до училищното заведение и постигане на по-добър микроклимат .
Обзавеждането е вече амортизирано и захабено и трябва да се подмени.Санитарните и
обслужващи помещения са в окаяно състояние - полуразрушени с проблеми и течове.
От изграждането на сградата и прилежащото и пространство не е извършван ремонт на
външните дворни площадки и съоръжения за игра на открито. Игралните площадки също са
обект на настоящия проект, заемат по-голямата част от двора и се намират в близост до
главния вход на сградата. Настилката е асфалтова, която е деформирана и разрушена през
годините, съществуваща компрометирана тревна алейна мрежа и бетонови плочи, които също
са част от входното дворно пространство.
Относно покривната конструкция има образували се течове и компрометирана дървена
конструкция, скатния покрив все още не е ремонтиран.
Сградата няма фасадна система топлоизолация и мазилка, подменена е само дограмата
на цялата сграда, която не отговаря на най-новите изисквания за енергийна ефективност.
Централната отоплителната система на сградата е в окаяно състояние.
Текущите ремонти са единствено с цел подобряване на най-силно засегнатите и
проблемни места.Всяка една от предвидените инвестиции в учебното заведение е необходимо
да бъде извършена спешно и неотложно.
Технико-икономически показатели (съществуваща сграда ):
ЗП сграда = 845 м2 ; Кк = Hmax = 10 м;
Застроени площи (съществуващо положение):
Сутерен: 550 м2:

Коридор;

Домакин;

Секретар;

Фоайе;

Стълбищни клетки - 2 броя;

Коридор;

Класна стая - 5 броя;

Работилница;

Склад;
Етаж 1: 845 м2:

Спални - 2 броя;

Занимални - 2 броя;

Санитарни помещения - 2 броя;

Гардеробни - 2 броя;

Антрета - 2 броя;

Стълбищна площадка;

Учителски стаи - 2 броя;

Склад - 1 брой;

Тераса - 1брой;

Душове ученици - 8 броя;

Душове учители - 6 броя;
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Склад инвентар;

Съблекалня - 2 броя;

Тоалетни учители - 6 броя;

Тоалетна ученици - 9 броя;

Коридор;

Преддверие;

Стая инсталации;
Етаж 2: 845 м2:

Спални - 2 броя;

Занимални - 2 броя;

Санитарни помещения - 2 броя;

Гардеробни - 2 броя;

Антрета - 2 броя;

Стълбищна площадка;

Учителски стаи - 2 броя;

Склад - 1 брой;

Тераса - 1 брой;

Физкултурен салон - 1 брой;
РЗП (надземно без сутерен): 800 М2
РЗП (със сутерен): 2 240 М2
2.

Основни етапи на изпълнение:

Първи етап: Разширение с изграждане на изцяло нов учебен корпус.
Втори етап: Цялостно подобряване на материално-техническата база на училището в
село Рибново, която е изключително влошена, прилагане на енергийно-ефективни мерки,
мерки за осигуряване на достъпна среда, текущ ремонт, обзавеждане и оборудване.
Трети етап: Реконструкция и благоустрояване на дворното пространство;
Предвидените дейности ще подобрят настоящото състояние на сградата и дворното
пространство. С ремонта и разширението ще се реши проблема със затруднения учебен
процес, недостига на класни стаи за големия брой ученици и провеждането на нормален
учебен процес.
3.

Обхват на основните етапи:
а)

Първи етап: Разширение с изграждане на изцяло нов учебен корпус:

Към новия корпус е предвидено да се изгради нов физкултурен салон, непосредствено до
стария.
Връзката между новата и старата част се осигурява посредством топла връзка по
периферията на стария и новия физкултурен салон.Новата сграда е проектирана като
триетажна,сутеренно ниво и използваемо покривно пространство. Централния вход е
разработен като стоманена козирка с обтегачи, като от двете страни на централната част са
окачени стоманени фасадни елементи, преминаващи във функцията на козирки. Тези
стоманени фасадни елементи разчупват архитектурата на сградата и подчертават нейната
съвременна архитектура. Сградата завършва с атриум, който продължава в сенник, покривна
тераса и малък етнографски музей. Предвижда се смесен покрив - скатен в комбинация с
плосък стоманобетонен покрив. Сградите в план образуват затворен комплекс с обособен
вътрешен двор. Предвиден е автомобилен паркинг в сутерена и достъп към вътрешния двор
чрез улицата, разположена на запад от комплекса посредством проход тип рампа.
На всяко ниво се предвижда обособяване на следните помещения:
Сутерен: ЗП 800 м2:

Склад - 1 брой;

Стълбищна клетка- 2 броя;

Котелно - 1 брой;

Зона за паркинг;

Кабинет по трудово обучение с хранилище;
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Коридор;

Тоалетни - 4 броя;
Партерен етаж: ЗП 1 265 м2:

Класни стаи с хранилище - 2 броя;

Класни стаи - 2 броя;

Учителска заседателна стая- 1 брой;

Коридор - 1 брой;

Бюфет - 1 брой;

Санитарен възел с 9 броя тоалетни, умивалници, тоалетна за инвалиди;

Стълбищна клетка - 2 броя;

Коридор- 1 брой;

Коридор за топла връзка със стара сграда, водещ към фитнес салон - 1 брой;

Дентален кабинет- 1 брой;

Лекарски кабинет - 1 брой;

Съблекалня - 1 брой;

Тоалетна жени - 3 броя;

Тоалетна мъже - 3 броя;

Антре - 1 брой;

Съблекалня жени - 1 брой;

Съблекалня мъже - 1 брой;

Душове жени - 6 броя;

Душове мъже - 6 броя;
Втори етаж: ЗП 1 295 м2:

Класни стаи с хранилище - 2 броя;

Класни стаи - 2 броя;

Секретар и архив- 1 брой;

Коридор - 1 брой;

Директор - 1 брой;

Заместник директор - 1 брой;

Санитарен възел с 9 броя тоалетни, умивалници, тоалетна за инвалиди;

Стълбищна клетка - 2 броя;

Библиотека - 1 брой;

Коридор за топла връзка със стара сграда, водещ към физкултурен салон - 1 брой;

Учителски кабинет- 1 брой;

Хранилище - 1 брой;
Трети етаж: ЗП 860 м2:

Класни стаи с хранилище - 2 броя;

Класни стаи - 2 броя;

Домакин - 1 брой;

Коридор - 1 брой;

Компютърен кабинет - 1 брой;

Санитарен възел с 9 броя тоалетни, умивалници, тоалетна за инвалиди;

Стълбищна клетка - 2 броя;

Бюфет учители - 1 брой;

Тераса - 1 брой;
Използваемо покривно пространство - 860 м2:

Покривни тераси - 575 м2;

Стълбищна клетка - 1 брой;

Етнографски музей -1 брой;

Изложбен кът - 1 брой;
Общо РЗП на нов корпус: 4 505 м2.
б)
Втори етап: Цялостно подобряване на материално-техническата база на
училището в село Рибново, която е изключително влошена, прилагане на енергийно-
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ефективни мерки, мерки за осигуряване на достъпна среда, текущ ремонт, обзавеждане и
оборудване, с обхват:

РЕМОНТ НА ОБЩИ ПРОСТРАНСТВА И КЛАСНИ СТАИ: мазилка, шпакловка и
пребоядисване на стени, окачен таван с вградено лед осветление, подмяна на радиатори,
полагане на настилка от гранитогрес по стълбище, полагане на саморазливни винилови
(антибактериални) настилки в класни стаи и коридор, подмяна на парапет по стълбите,
подмяна на интериорни и входни врати, осветителни тела, ключове и контакти;

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СКАТНА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И
ПОКРИТИЕ С КЕРЕМИДИ - обшиване на комини, отдушници, олуци и подмяна на покривна
конструкция на съществуващата спортна зала от скатен към плосък покрив, състоящ от
метална конструкция и термопанел;

ОСИГУРЯВАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ: Подмяна на фаянс и гранитогрес по стени
и под, обзавеждане (мивки, тоалетни чинии, батерии и др.), мазилка и пребоядисване на стени
и тавани, подмяна на ВиК, направа на куфари от гипсокартон, подмяна на радиатори, подмяна
на врати, осветителни тела, ключове и контакти (влагоустойчиви);

Изграждане на нова ВиК и ЕЛЕКТРО инсталация;

ОВК ИНСТАЛАЦИИ: Изграждане за нова централна отоплителна инсталация за
целия комплекс на твърдо гориво, пелетна система (анализ и по избор на инвеститора),
подмяна на котел, фасонни части и цялата необходима помпена група, изграждане на
слънчева система за топла вода, подмяна на радиаторите в цялата сграда с конвектори за
скрит монтаж, изграждане на стойки за панели на покрива и монтаж на газотръбни слънчеви
панели, които ще подпомагат и отоплението;

ФАСАДНИ РАБОТИ: Използваните елементи са съвременни материали,
като:стомана, стъкло и еталбонд. Във фасадно отношение се предвижда изолация на сградата,
подмяна на покрива, окачени ивици от еталбонд, сенници с фотоволтаични характеристики,
добавяне на стъклен електрически асансьор за осигуряване достъпа на инвалиди,
подчертаване на входната част чрез стоманен навес, арка и монументална стена.
в)

Трети етап: реконструкция и благоустрояване на дворното пространство:

В ситуационно отношение е предвидено благоустрояване на съществуващия двор чрез
подмяна на настилки, изграждане на нова дворна ограда по целия периметър, реновиране на
игрища, добавяне на парково обзавеждане-пейки, осветителни тела (фотоволтаични), кошчета
за отпадъци, осигуряване на достъпа в сградата за инвалиди чрез рампи. Изграждане на
амфитеатрална част, която ще се използва като място за почивка и трибуни за наблюдение на
спортни занимания .
С изграждането на новия корпус, ще се изгради едно вътрешно дворно пространство,
което заедно с прилежащото към училището външно дворно пространство подлежат на
благоустрояване и реконструкция;
ЗП вътрешно дворно пространство:776 м2;
ЗП външно дворно пространство: 2 965 м2;
Общо ЗП: 3 741 м2.
4.

Изисквания към работния проект:

Работният проект следва да бъде изготвен съгласно изискванията на Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.), приложимата нормативна уредба по
проектните части, включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в
зависимост от допустимите за финансиране дейности, както и други нормативни актове,
които не са изрично посочени, но са относими. Инвестиционният проект следва да бъде
придружен с подробни количествено-стойности сметки по приложените части, които
следва да бъдат подписани от съответните проектанти.
В обяснителната записка на работния проект експертите - проектанти на Изпълнителя
следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически
показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,
изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с
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действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и количественостойностни сметки.
Инвестиционният проект следва да включва всички задължителни енергоспестяващи
мерки, които водят до съответствие на строежа с нормативните изисквания за енергийна
ефективност.
Работният проект:

Изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за
цялостно изпълнение на предвидените видове СМР на сградата;

Осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите
по чл. 169 от ЗУТ.
5.

Обхват на работния проект:

Работният проект следва да е с обхват и съдържание, съгласно нормативните
изисквания на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.
Изпълнителят следва да представи работен проект в следния обхват:
а)

Част „Архитектурна”:


Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във
връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите
строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и
стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната
обработка, полагане и/или монтаж;

Разпределения - по етажи и други при необходимост - М 1:50;

Характерни вертикални разрези - М 1:50;

Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обектите след
изпълнение на предвидената фасадна топлоизолация. Графичното представяне на фасадите
трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на
сградата, вкл. дограмата, предвидена за подмяна;

Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи
изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата,
еркери, стълбищна клетка и входно пространство, външна дограма (прозорци и врати) и др.,
свързани със спецификата на конкретния обект и привеждането им към нормативите;

Решение за фасадната дограма на обектите, отразено в спецификация на
дограмата, която следва да съдържа:
Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени
растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно
разграничени остъклени и плътни части;
Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина
за обектите;
Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен
вид прозорец, врата или витрина за обектите;
Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да
се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата
или витрина за обектите;
Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със
спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които
обслужва.
б)

Част „Конструктивна”
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Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в
работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с
допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се
прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,
изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в
съответствие с действащи норми и стандарти;

Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата,
ако са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да
осигурят изпълнението на СМР.
в)

Част „Електрическа”:


Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по
част електроинсталации с технически изисквания към тях в съответствие с действащи
норми и стандарти;

Графична част, включително детайли за изпълнение.
г)

Част „ВиК”:


Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във
връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите
строителни продукти с технически изисквания към тях, в съответствие с действащи норми
и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната
обработка, полагане и/или монтаж;

Графична част, технически чертежи, включително детайли за изпълнение.
д)

Част „Отопление, вентилация и климатизация”:


Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във
връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите
строителни продукти с технически изисквания към тях, в съответствие с действащи норми
и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната
обработка, полагане и/или монтаж;

Графична част, технически чертежи, включително детайли за изпълнение.
е)

Част „Енергийна ефективност”


Обяснителна записка;

Технически изчисления;

Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и
елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните
характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики
на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.
ж)



Обяснителна записка;
Графична част.
з)




Част „Вертикална планировка”

Част „Пожарна безопасност”

Обяснителна записка;
Графична част.
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При проектирането следва да се съобразят изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971 от
29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при
пожар.
и)

Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ:


С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

Обяснителна записка;

Графична част.
к)

Част „План за управление на строителните отпадъци”:


С обхват и съдържание, определени съгласно наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2012 г.;

Обяснителна записка.
л)

Част „Сметна документация”:

По части, в т.ч. подробни количествени сметки за всяка част и обща количественостойностна сметка за видовете СМР.
Всички предписани от Изпълнителя в работния проект дейности следва да са
допустими за финансиране.
В работния проект, следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които
съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България
нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените
изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и
детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.
Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и
съгласувана от експертите проектанти на Изпълнителя с правоспособност да изработват
съответните части, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни
удостоверения за правоспособност.
Всички проектни части се подписват от Възложителя, където е необходимо, а частите
по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането.
Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се
налагат, за своя сметка, в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя.
Изисквания за представяне на крайните продукти: Работните проекти се представят
в 5 (пет) екземпляра, на хартиен и 1 (един) на магнитен носител във формати „.pdf” и
„.dwg” (или еквивалентни). Изработените КС трябва да бъдат предадени и във формати
„.pdf” и „.xls” (или еквивалентни).
Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите по другите проектни
части, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба №4/2001 г.
Пропуски и грешки, открити след предаването на проекта ще се отстраняват от
Изпълнителя за негова сметка.
Работата ще се счита за окончателно завършена, когато Изпълнителя представи на
Възложителя проектите с подробен опис на всички книжа, планове и изчисления съгласно
заданието и нормите за проектиране.
II. Авторски надзор:
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Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно
одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством
експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при
условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените
в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са
предварително одобрени от Възложителя.
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на
Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
а)
Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е
наложително, след получаване на писмена покана от Възложителя;
б)

За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни

работи.
При необходимост от авторски надзор на обекта, Възложителят отправя писмена
покана, изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до Изпълнителя, в срок не
по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски
надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден, необходимо е уведомяване 48
часа преди започване на почивните дни. При невъзможност на Изпълнителя да осигури на
обекта на посочената в поканата дата експерта проектант изработил частта от проекта, за
която е необходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да оторизира и осигури
друг експерт, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския
надзор, като този експерт следва да отговоря на същите условия за професионален опит и
квалификация като експерта, когото заменя. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен
да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на
повикванията на Възложителя.
Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във
всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително,
относно:

Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и
актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на
проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;

Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на
изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта
за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в
строителството;

Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при
необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта,
осъществяващ строителния надзор и др.;

Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
III. Изпълнение на СМР:
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с Част трета „Строителство” от
ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и
подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.
Разрешение за строеж се издава от Общината при представяне на техническа
документация за строеж.
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Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на
СМР Изпълнителят посредством експертите си - правоспособни лица, автори на
приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно
изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от
експертите проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира
точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и
строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за
въвеждане на обекта в експлоатация.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация
(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на
съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г).
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие
с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на
вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни
практики в България и в Европа.
Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и
материали за трайно влагане в строежа, обект по проекта: изпълнителят следва да
проектира, изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните
актове и техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически
обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

Механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

Безопасност при пожар;

Хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

Безопасна експлоатация;

Защита от шум;

Икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и
материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградите, трябва да
имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.
Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява
заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

отделяне на отровни газове;

наличие на опасни частици или газове във въздуха;

излъчване на опасна радиация;

замърсяване или отравяне на водата или почвата;

неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на
строежа.
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на
строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации,
трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за
съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите
и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени
със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.
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Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта,
упражняващ строителен надзор на строежа.
Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на
енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се
от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за
продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на
други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение
на строителните и монтажните работи за сградата е задължение на Изпълнителя.
В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи
на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и
оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход,
декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи,
съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите
подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.
Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от
Възложителя.
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури необходимата
работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки; изделия и всичко друго
необходимо за изпълнение на строежа.
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според
одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да
съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други
нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги
отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от
съответните държавни институции.
Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички
предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и
подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в
обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е
промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.
Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
План за безопасност и здраве:
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва
да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на
строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и
стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната
безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за
сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в
страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания
и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически
нормативни документи за строителство.
Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи
План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ
строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на
строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални
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изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
Изисквания относно опазване на околната среда:
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да
ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си
механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да
контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на
дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение.
В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение,
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните
работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат
съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
Проверки и изпитвания:
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на
упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва
да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се
извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.
Контрол по време на строителния процес:
Контролът се осъществява от:

Консултанта, осъществяващ строителен надзор;

Инвеститорски контрол от страна на Възложителя.
В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще
включват:

проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и
всички изменения в тях, одобрени от общината;

измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на
извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния
надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;

проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и
продукти, и съответствието им с изискванията на работния проект;

проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.
Общи и специфични изисквания към строителните продукти.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са
годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към
строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по
отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните
обновявания, ремонти и реконструкции.
По смисъла на Регламент № 305:
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„строителен продукт” означава всеки продукт или комплект, който е
произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на
строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

„комплект” означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да
бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

„съществени характеристики” означава онези характеристики на строителния
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

„експлоатационни показатели на строителния продукт” означава
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики,
изразени като ниво, клас или в описание.
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в
съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-201/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на
Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти
се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената
употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език.
Декларациите са:

декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато
за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска
техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на
строителен продукт се нанася маркировка „СЕ” ;

декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е
обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При
съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася
маркировката „СЕ”;

декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно
производство, за влагане в един единствен строеж.
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални
изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са
определени.
На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само
такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени
със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.
Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на
строежа.
!!!Забележка: Участниците следва да имат предвид, че навсякъде в Техническата
спецификация, където е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо
одобрение или технически еталон във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, или се съдържат
конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или
услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент,
тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или
елиминиране на определени лица или някои продукти във връзка с чл. 49, ал. 2, предл. 2 от
ЗОП, следва да се чете допълнено с думите „или еквивалентно/и”.
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РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците
1. Общи изисквания
1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да
бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство,
доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма,
за да участват при възлагането на поръчка.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на
процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като
всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен
договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява
оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и
предотвратяването на възможността предложение, което в максимална степен съответства
на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по
изключително формални причини, налага участниците да спазват стриктно настоящите
указания и правилата на приложимата нормативна уредба. Представянето на оферта за
участие в настоящата процедура, задължава участникът да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване
на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания
от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на
участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице,
изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването
се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в
оригинал към офертата.
1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в
процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава
оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е
установен.
В случай, че участникът е клон на чуждестранно лице и за участието си в
обществената поръчка се позовава на ресурсите на търговеца, трябва да представи
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
1.3. Обединение. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението
(или консорциума) сключват договор/спогодба/споразумение. Актът за създаване на
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обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в
оригинал или в заверено копие, като в текста му задължително да се съдържа посочване на
Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.
Забележка: От документа следва да е видна следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето,
подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава
обединението следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички
участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде
офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението. Когато не е
представено заверено копие от акта за създаването на обединението/консорциум, или в
приложения липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
1.4. Подизпълнители. Участниците могат да използват подизпълнители, като
посочат в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват,
и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Изпълнителите
сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение. Подизпълнителите представят
Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).
Съгласно §2, т. 34 от ДР ЗОП „Подизпълнител” е трето лице, което е дало
съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка.
1.5. Използване капацитета на трети лица. Участниците могат да използват
капацитета на трети лица независимо от правната връзка между тях, по отношение на
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и
професионалните способности.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения. 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.
Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
Забележка: Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за
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всяко от тези лица се представя отделен Електронен единен европейски документ за
обществени поръчки (еЕЕДОП).
Съгласно §2, т. 55а от ДР ЗОП „Трето лице” е всяко лице, различно от кандидата
или участника.
1.6. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните
си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се
доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. Един пълномощник не може да
представлява повече от един участник. Пълномощното следва да посочва кои документи е
оправомощен да подписва пълномощникът, ако такива пълномощия се предвиждат.
2. Условия за допустимост на участниците. Основания за отстраняване.
2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е
налице някое от следните обстоятелства:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл.
352 - 353е от Наказателния кодекс;
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по чл. 54,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна;
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника,
или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
Забележка! 2.1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци
или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.1.5 установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.
3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
Съгласно §2, т. 21 от ДР ЗОП „Конфликт на интереси” е налице, когато
възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура,
които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да
повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла
на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
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придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
Забележка: Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за: лицата, които
представляват участника; лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника; лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се прилагат:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
2.1.9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
Определената професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в
която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълняват
благоустрояване на улици.
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2.1.10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
2.1.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка
или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с
изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността
или обема на договора;
2.1.12. са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
2.2. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са
налице основанията по т. 2.1.1. - т. 2.1.11, възникнали преди или по време на процедурата.
2.3. Посочените в т. 2.1.1. - 2.1.11. основания за отстраняване се прилагат и когато
участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на
обединението е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в т .2.1. от
настоящата документация.
2.4. Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2 и т. 2.1.7 се отнасят за лицата, които
представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни
органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи
участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв,
или документите, удостоверяващи правосубектността му.
2.5. В случаите по т. 2.4, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в
състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо
лице.
2.6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на посочените в чл. 57, ал. 3
от ЗОП срокове.
2.7. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират
в Част III. „Основания за изключване”, раздел „Г”: „Други основания за изключване, които
може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или
възложителя на държава членка”, поле 1) от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП):
Национални основания за отстраняване са:
осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл.
254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3
от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между
участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
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наличие на обстоятелство по 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;
обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. Критерии за подбор, отнасящи се до годност /правоспособност/ за
упражняване на професионална дейност.
3.1. Лицето, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава
регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи,
трета категория за строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” ЗУТ - жилищни и смесени
сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители, в
съответствие с чл. 5, ал. 6, т. 1, подт. 1.3, подподт. 1.3.2 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда
за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация
в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай
участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична
професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в
Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е
издаден.
Наличието на правоспособност се декларира от участника в ЕЕДОП - част IV,
Раздел А - Годност, точка 1, като участниците следва да декларират съответствие с
изискванията за годност.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор, Раздел А - Годност, точка 1
от ЕЕДОП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:
Забележка: За доказване на изискването, отнасящо се до годността на
участниците, участникът, определен за изпълнител, следва да представи валидна
регистрация в Централен професионален регистър на строителя към Камара на
строителите в България минимум Първа група, Трета категория.
4. Критерии за подбор, отнасящи се до икономическото и финансово състояние
на участниците.
4.1 Участниците следва да притежават Застраховка за професионална отговорност
на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител”
и клауза „Проектант”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж,
произтичаща от нормативен акт. Когато участват чуждестранни участници, същите да
притежават еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата
застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
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Наличието на застраховка се декларира от участника в ЕЕДОП - част IV, Раздел Б Икономическо и финансово състояние, точка 5, като участниците следва да
декларират наличието на застраховка с клауза „Строител” и клауза „проектант”.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор, Раздел Б - Икономическо и
финансово състояние, точка 5 от ЕЕДОП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:
Забележка: За доказване на изискването, отнасящо се до икономическото и
финансово състояние на участниците, участникът, определен за изпълнител, следва
да представи, преди сключване на договора, доказателство за наличие на валидна
Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и
проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител” и клауза „Проектант”,
покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато
участват чуждестранни участници, същите представят копие на документ за
наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата
застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
5. Критерии за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности
на участниците.
5.1. Участникът , през последните 3 / три/ години , считано от датата на подаване на
офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност /проектиране/ , идентична или
сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.
Под проектиране „сходно” с предмета на поръчката следва да се разбира услуги по
изработване на технически инвестиционни проекти, свързани с реализация на обекти - ново
строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на сгради за обществено
обслужване.
5.2. Участникът , през последните 5 / пет/ години , считано от датата на подаване на
офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 /един/ обект,
идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава
оферта.
Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета и обема на
обществената поръчка, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или
преустройство/реконструкция/основен ремонт на сгради за обществено обслужване..
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и
професионални способности”, т. 1а) от ЕЕДОП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:
Преди сключване на договор, участникът, определен за изпълнител, представя
списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката,
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността,
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датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
5.3. Участникът следва да предложи инженерно-технически състав и екип от
проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях, както
следва:
1. Ръководител на екипа - висше образование, с образователно- квалификационна
степен „магистър”, професионална квалификация „строителен инженер”, специалност
„ССС”, „ПГС” или еквивалентна; с минимум 10-годишен професионален опит по
специалността; Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ или
еквивалентно, да има опит като ръководител екип при изготвяне на минимум 2 /два/ сходни
обекта.
2. Проектант по част „Архитектура” - висше образование, с образователноквалификационна степен „магистър”, професионална квалификация „архитект” или
еквивалентно; специалност - „Архитектура” или еквивалентна; с минимум 5-годишен
професионален опит в проектирането по част „Архитектура”; Да притежава пълна
проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалентно; да има опит като проектант в
изготвяне на инвестиционни проекти по част „Архитектура” на минимум 2 /два/ сходни
обекта.
3. Проектант по част „Конструкции” - висше образование, с образователноквалификационна степен „магистър”; професионална квалификация „строителен инженер”,
специалност „ССС”, „ПГС” или еквивалентна; Да притежава пълна проектантска
правоспособност / ППП/ или еквивалентно; с минимум 5-годишен професионален опит в
проектирането по част „Конструкции”; да има опит като проектант в изготвяне на
инвестиционни проекти по част „Конструктивна” на минимум 2 /два/ сходни обекта.
4. Проектант по част „ВиК” - висше образование, с образователноквалификационна степен „магистър”; професионална квалификация „строителен инженер”
/ или еквивалентна; специалност „Водоснабдяване и Канализация” или еквивалентно; с
минимум 5-годишен професионален опит в проектирането по част „ВиК” ; Да притежава
пълна проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалентно; да има опит като проектант
в изготвяне на инвестиционни проекти по част „ВиК” на минимум 2 /два/ сходни обекти;
5. Проектант по част „ОВК” и по част „Енергийна ефективност” висше
образование, с образователно- квалификационна степен „магистър”, професионална
квалификация „машинен инженер” или еквивалентна; специалност - „Отопление,
вентилация и климатизация”, „Топлотехника” , „топлинна и масообменна техника” или
еквивалентна; с минимум 5-годишен професионален опит в проектирането по част „ОВК”;
Да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалентна; да има опит
като проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по част ОВК на минимум 2 /два/
сходни обекта.
6. Проектант по част „Електроинсталации” - висше образование, с образователноквалификационна степен „магистър” , професионална квалификация „Електроинженер” или
еквивалентна;
специалност„Електроенергетика
или
електрообзавеждане”,
„Електротехника” или еквивалентна; Да притежава пълна проектантска правоспособност
/ППП/ или еквивалентна; с минимум 5-годишен професионален опит в проектирането по
част „Електроинсталации”; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни
проекти по част „Електроинсталации” на минимум 2 /два/ сходни обекта.
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7. Проектант по част „Паркоустройство” - висше образование, с образователноквалификационна степен „магистър”, професионална квалификация „ландшафтен
архитект/инженер по озеленяване” или еквивалентна; специалност „Ландшафтна
архитектура/Озеленяване” или еквивалентна; Да притежава пълна проектантска
правоспособност /ППП/ или еквивалентно с минимум 5-годишен професионален опит в
проектирането по част „Паркоустройство”; да има опит като проектант в изготвяне на
инвестиционни проекти по част „Паркоустройство” на минимум 2 /два/ сходни обекта.
8. Проектант по част „ПБЗ” - висше образование с образователно- квалификационна
степен „магистър” без значение от специалността; Да притежава пълна проектантска
правоспособност /ППП/ без значение от специалността или еквивалентна; с минимум 5годишен професионален опит в проектирането по част „ПБЗ”; да има опит като проектант в
изготвяне на инвестиционни проекти по част „ПБЗ” на минимум 2 /два/ сходни обекта.
9. Проектант по част „ПБ” - висше образование, с образователно- квалификационна
степен „магистър, без значение от специалността. Да притежава Пълна проектантска
правоспособност /ППП/ или еквивалентно; с минимум 5-годишен професионален опит в
проектирането по част „ПБ”; да има опит като проектант в изготвяне на инвестиционни
проекти по част „ПБ” на минимум 2 сходни обекта.
10. Проектант по част „ПУСО” - висше образование, с образователноквалификационна степен „магистър” без значение по специалността; Да притежава пълна
проектантска правоспособност /ППП/ без значение по специалността или еквивалентно; Да
притежава удостоверение/ сертификат за преминато обучение по ПУСО; да има минимум
3-годишен професионален опит в проектирането по част ПУСО; да има опит като
проектант в изготвяне на инвестиционни проекти по част „ПУСО” на минимум 2 сходни
обекта.
12. Проектант по част „Геодезия” - висше образование, с образователноквалификационна степен „магистър”, професионална квалификация „магистър инженер”/
или еквивалентно; специалност- „Геодезия” или еквивалентно; Да притежава пълна
проектантска правоспособност /ППП/ или еквивалентно;с минимум 5-годишен
професионален опит в проектирането по част „Геодезия; да има опит като проектант в
изготвяне на инвестиционни проекти по част „Геодезия” на минимум 2 сходни обекта.
Забележка: Един експерт може да съвместява две или повече от
горепосочените дейности/позиции, ако притежава необходимите квалификации и
правоспособност за изпълнение на отделните дейности/позиции, съгласно действащото
законодателство.
Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, удостоверяващ правото им
да извършват проектантски дейности в държавата, където са установени.
Инвестиционният проект по всички части да бъде във фаза работна и да бъде
изготвен съгласно техническата спецификация и нормативната уредба за такъв вид
строителство.
За обекта следва да се изготви проект, съгласно Наредба № 4 за обем и съдържание
на инвестиционните проекти.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и
професионални способности”, т. 2 от ЕЕДОП.
Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител представя
списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
29

ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които
доказват професионална компетентност и опит на лицата.
5.4. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип
/персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:
1. Ръководител на проекта - висше образование, с образователно-квалификационна
степен „магистър”, професионална квалификация строителен инженер; специалност „ССС”,
„ПГС” или еквивалентна специалност, със стаж по специалността мин. 10 год.; да има опит
като ръководител на обект на минимум 2 /два/ обекта, сходни с предмета на поръчката.
2. Технически ръководител - да има придобита професионална квалификация,
отговаряща на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна; със стаж по
специалността мин. 5 год.; Да има опит като технически ръководител при изпълнението на
минимум 2 /два/ обекта, сходни с предмета на поръчката.
3. Координатор по контрол на качеството - да има придобита професионална
квалификация, „строителен инженер”, „инженер” или „архитект”, или със средно
образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация
в областите „Архитектура и строителство” и „Техника”, да има валиден сертификат за
преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Да има опит като Координатор
по контрол на качеството при изпълнението на минимум 2 /два/ обекта, сходни с предмета
на поръчката.
4. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - да има придобита
професионална квалификация, „строителен инженер”, „инженер” или „архитект”, или със
средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална
квалификация в областите „Архитектура и строителство” и „Техника”, притежаващ
валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и
безопасност или еквивалентно, Да има опит като Координатор по здравословни и безопасно
условия на труд при изпълнението на минимум 2 /два/ обекта, сходни с предмета на
поръчката.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В: „Технически и
професионални способности”, т. 2) от ЕЕДОП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:
Преди сключване на договора за доказване на съответствие с критериите за
подбор участникът, определен за изпълнител, представя списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за
изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност и
опит на лицата.

5.5. Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството по
следните стандарти:
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ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или
еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или
еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г: „Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО:
*** Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи,
преди сключване на договора за обществена поръчка, заверено копие на валиден
сертификат: EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството или еквивалентни
сертификати и EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда или
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издадени от независими лица, които са
акредитирани 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 отговарят на изискванията
за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати,
издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът
не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в
съответните срокове по независещи от него причини или еквивалентни документи.
Забележка: На етап подаване на оферта, участниците само декларират
съответствието с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в част IV,
„Критерии за подбор” от ЕЕДОП. Преди сключването на договора за обществена
поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи
документите, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата,
както и съответствието с критериите за подбор.
Забележки:
Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят
преди сключване на договора.
По отношение на критериите за подбор, Възложителят не изисква документи,
до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да
бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на
държавите членки.
По отношение на критериите за подбор, Възложителят си запазва правото да
извършва проверки. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от
процедурата. Възложителят може да изисква допълнителни документи свързани с
критериите за подбор, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
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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, 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 документа за създаване на обединението.
Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице,
ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от
деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за
обединението.
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически
възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на
тяхното участие.
Б) Критерии за възлагане на поръчката.
Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз основа
на икономически най-изгодната оферта, като в настоящата обществена поръчка
класирането на офертите се извършва по критерий за възлагане „оптимално
съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП).
В) Методика за оценка на офертите
Обществената поръчка се възлага при условията на чл. 70 от ЗОП, въз основа на
икономически най-изгодната оферта.
Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий за възлагане „оптимално
съотношение качество/цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка” (КО). Комплексната оценка е сума от индивидуалните
оценки на предварително обявените от възложителя показатели, отразяващи оптималното
съотношение качество/цена, както следва:
Показател - П
П1 -Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)
П2 -Ценово предложение (Цп)

Максимално възможен
брой точки
60
40

Комплексната оценка се определя по формулата КО = Тп + Цп
На първо място се класира офертата, оценена с най-много точки. Максималният брой
точки, който може да получи офертата на участник на база комплексна оценка , е 100 т.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:
1.

Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп)

Максимален брой точки по показателя - 60 точки.
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Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник
технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата
посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация,
проектната документация и останалите изисквания, заложени в документацията за участие
и да не бъде преценено като „неподходяща оферта”. На оценка подлежат единствено
предложения, които отговарят на минималните изисквания и предварително обявените
условия на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, посочени в
документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с
предмета на поръчката.
„Неподходяща оферта” е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и
на изискванията за изпълнение на поръчката, на минималните изисквания и предварително
обявените условия на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, или
е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото
е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.
Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за
изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко
следните изискуеми елементи:
МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на проектантската задача
(изготвянето на проекта следва да е разделено поетапно). За дейностите по проектиране и
авторски надзор, следва да е показано разпределението по проектанти (кой какво ще
изпълнява). С цел гарантиране изготвянето на крайния продукт, следва да са посочени
необходимите ресурси за дейностите от проектантската задача и задълженията на
отговорния/те за изпълнението ѝ проектанти, както и да са предложени мерки за вътрешен
контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира
изпълнението на поръчката. За гарантиране на ефективността на мерките, същите следва да
са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица,
ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение
на мярката.
МЕ.2. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ
технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва
да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при
съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено
съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в
строителството.
МЕ.3. Предложение за организацията за обезпечаване на необходимите материали и
организацията на работата на човешките ресурси за всички СМР, включени в поръчката,
при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между
предвидените от участника експерти, в съответствие с изложението на подхода за
изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.
МЕ.4. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и
субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите
лица в рамките на изпълнението на строителните работи, включително при допустимите
варианти по прекъсването ѝ.
МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими
базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението на строителните работи върху кръга засегнати лица. Мерките
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е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са
насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР или инженеринг без значение на нейния обхват
и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните
два компонента:
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите
на отклонение от изпълнението ѝ.
Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната
свързаност между крайните точки на пътните отсечки;

Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на
работите относно предстоящи строително-монтажни работи.
МЕ.6. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими
базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху
околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на
възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки
от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на
нейния обхват и специфични особености.
Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента:
А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;
Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите
на отклонение от изпълнението ѝ.
Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени
горива, масла и др.работни течности от механизацията;

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на
поръчката;


Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

ВАЖНО!
Участник се отстранява от процедурата:

Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите
спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на
отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;
Преди извършването на комплексната оценка Техническото предложение се
проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание,
качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята
последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на
техническата спецификация постигане на резултати.
Оценката по показател П1 (Тп) се определя съгласно приложената по долу таблица:
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Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Конкретна
оценка, точки

Техническото предложение отговоря на минимално поставените
изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително
изискуеми елементи и в своята последователност гарантира
навременното и спрямо минималните изисквания на техническата
спецификация постигане на резултати, но спрямо него не може да
бъде констатирано мотивирано наличие (не просто формално
включване или поставяне на текстове) на никое от определените от
възложителя надграждащи условия

20.00 точки

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените
изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи и в своята последователност, гарантира навременното и
спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на
резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него
може да бъде заключено мотивирано наличието на ДВЕ от
изброените
по-долу
условия,
надграждащи
техническото
предложение:
Условия, надграждащи техническото предложение:
1. Посочени са ключови моменти при изпълнението на
проектантската задача, свързаните с тях изходни данни и факторите,
които са съществени за навременното и качествено изпълнение на
поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни
задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно
спецификата на задачите и предложения подход за изпълнение.
2. Посочени са ключови моменти при изпълнението на СМР,
свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за
навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани
необходимите ресурси за нейното изпълнение (механизация и
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения
на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на
задачите и предложения подход за изпълнение.
3. Представен е подход за доставка на материалите, както и
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга
на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки
на обектите. В предложенията следва да са налице ефективни мерки за
вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на
строителните процеси.
4. Предложени
са
допълнителни
мерки
извън
базово
идентифицираните от възложителя като минимално необходими,
касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния
обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да
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съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение
относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението ѝ.
5. Предложени
са
допълнителни
мерки
извън
базово
идентифицираните от възложителя като минимално необходими,
касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на
негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния
обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение
относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението ѝ.
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените
изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи и в своята последователност, гарантира навременното и
спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на
резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него
може да бъде заключено мотивирано наличието на ТРИ от
изброените
по-долу
условия,
надграждащи
техническото
предложение:
Условия, надграждащи техническото предложение:
1. Посочени са ключови моменти при изпълнението на
проектантската задача, свързаните с тях изходни данни и факторите,
които са съществени за навременното и качествено изпълнение на
поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни
задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно
спецификата на задачите и предложения подход за изпълнение.
2. Посочени са ключови моменти при изпълнението на СМР,
свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за
навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани
необходимите ресурси за нейното изпълнение (механизация и
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения
на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на
задачите и предложения подход за изпълнение.
3. Представен е подход за доставка на материалите, както и
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга
на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки
на обектите. В предложенията следва да са налице ефективни мерки за
вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на
строителните процеси.
4. Предложени
са
допълнителни
мерки
извън
базово
идентифицираните от възложителя като минимално необходими,
касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
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въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния
обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение
относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението ѝ.
5. Предложени
са
допълнителни
мерки
извън
базово
идентифицираните от възложителя като минимално необходими,
касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на
негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния
обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение
относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението ѝ.
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените
изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи и в своята последователност , гарантира навременното и
спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на
резултати , и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него
може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от
изброените
по-долу
условия,
надграждащи
техническото
предложение:
Условия, надграждащи техническото предложение:
1. Посочени са ключови моменти при изпълнението на
проектантската задача, свързаните с тях изходни данни и факторите,
които са съществени за навременното и качествено изпълнение на
поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни
задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно
спецификата на задачите и предложения подход за изпълнение.
2. Посочени са ключови моменти при изпълнението на СМР,
свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за
навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани
необходимите ресурси за нейното изпълнение (механизация и
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения
на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на
задачите и предложения подход за изпълнение.
3. Представен е подход за доставка на материалите, както и
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга
на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки
на обектите. В предложенията следва да са налице ефективни мерки за
вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с
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които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на
строителните процеси.
4. Предложени
са
допълнителни
мерки
извън
базово
идентифицираните от възложителя като минимално необходими,
касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния
обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение
относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението ѝ.
5.
Предложени
са
допълнителни
мерки
извън
базово
идентифицираните от възложителя като минимално необходими,
касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на
негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния
обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение
относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението ѝ.
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените
изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи и в своята последователност , гарантира навременното и
спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на
резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него
може да бъде заключено мотивирано наличието на ПЕТ от
изброените
по-долу
условия,
надграждащи
техническото
предложение:
Условия, надграждащи техническото предложение:
1. Посочени са ключови моменти при изпълнението на
проектантската задача, свързаните с тях изходни данни и факторите,
които са съществени за навременното и качествено изпълнение на
поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение (оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни
задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно
спецификата на задачите и предложения подход за изпълнение.
2. Посочени са ключови моменти при изпълнението на СМР,
свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за
навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани
необходимите ресурси за нейното изпълнение (механизация и
оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения
на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на
задачите и предложения подход за изпълнение.
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3. Представен е подход за доставка на материалите, както и
входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга
на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки
на обектите. В предложенията следва да са налице ефективни мерки за
вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с
които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на
строителните процеси.
4. Предложени
са
допълнителни
мерки
извън
базово
идентифицираните от възложителя като минимално необходими,
касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния
обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение
относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението ѝ.
5. Предложени
са
допълнителни
мерки
извън
базово
идентифицираните от възложителя като минимално необходими,
касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на
негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната
обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са
приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния
обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да
съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение
относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на
отклонение от изпълнението ѝ.
ВАЖНО! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото
няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение
на поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните
„Условия, надграждащи техническото предложение” е констатирано наличие на
външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията за
надграждане на предложението , тъй като е спазена само формата, но тя не
допринася за качеството на изпълнението.
Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо
конкретното предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по
отношение на конкретно условие бъдат открити такива пропуски и/или
несъответствия, които от една страна не могат да повлияят на изпълнението на
поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и
минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на пропуски
и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе
за повишаване качеството на изпълнението.
ВАЖНО! Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не
бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.
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2.

Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп):

Максимален брой точки по показателя - 40 точки.
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Оценките на офертите по
показателя се изчисляват по формулата:
Цп = (Цмин / Цуч) х 40 = …. (брой точки), където:
Цуч е предложената цена, в лева без ДДС съгласно ценовото предложение на оценявания
участник.
Цмин е минималната предложена цена, в лева без ДДС, в ценовите предложения на
останалите допуснати участници.
Цп е оценката на разглежданата оферта по показателя.
Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

Г) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата
1. Условия за валидност.
За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при
условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие.
Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената
поръчка по реда, описан в настоящите указания.
Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на
настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в
документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя
от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта за поръчката, както и не може да
участва като член на обединение.
Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е декларирал в ЕЕДОП конкретно
лице за подизпълнител, но същото не е представило ЕЕДОП като същевременно това лице
е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата пред
Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде
такъв.
При наличие на така посочената хипотеза, соченото за подизпълнител, без негово
знание и съгласие лице, което е подало самостоятелна оферта не се отстранява от участие в
процедурата.
Ако Участник в настоящата процедура е представил оферта, в която е посочил
конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил доказателство за поетите
от подизпълнителя задължения - надлежно представен от него ЕЕДОП, където е
декларирано, че подизпълнителя отговаря на изискването на чл. 66, ал. 2 от ЗОП и
едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този
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случай лицето посочено за подизпълнител ще бъде отстранено от самостоятелно участие в
процедурата.
Варианти на предложения в офертата не се приемат.
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление
на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят
от пълномощник).
Офертата се изготвя и подава на български език.
С подаването на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на
възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на
договор.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо лице или юридическо
лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 2 от настоящия
раздел документи се представят и в превод на български език.
Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят
чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху
копието на документа е направено отбелязване: „Вярно с оригинала”, поставен е
собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на участника, а за
обединението, което не е юридическо лице, само подпис.
Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са
задължителни за участниците.
Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да
отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията
за участие.
Относно образците на банковата гаранция за изпълнение, задължителни за
участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с
искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата
банкова гаранция и офертата на участника ще бъде отстранена.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществената поръчка - 180 календарни дни, считано от датата, посочена
като краен срок за получаване на офертите и представлява времето, през което участниците
са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако
откаже да удължи срока на валидност при искане от Възложителя.
2. Разпределение и съдържание на офертите.
41

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или
от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, за които се подават документите.
Информацията има следния вид:
ОФЕРТА
До СУ „Йордан Йовков”
Село Рибново, община Гърмен, ул. Първа” 55
За участие в открита процедура по ЗОП с предмет:
Наименование на обществената поръчка: ……………………………………..
.............................................................................................................................................................
/име на Участника /
............................................................................................................................................................
/пълен адрес за кореспонденция - улица, номер, град, код, държава
............................................................................................................................................................
/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/
Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат
никакви други фирмени печати и знаци.
Опаковката включва:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 1. за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато
е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката.
В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен, са длъжни да предоставят информация.
Забележка: Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще
използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят до повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
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Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата.
Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с § 29, т. 5, б.
„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се
подава задължително в електронен вид.
Предвид горното заинтересованите лица използват един от посочените по-долу
начини за попълване и предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, както следва:
1. Подготовка:
1.1. Подготовка на ЕЕДОП чрез системата за електронен ЕЕДОП:
Електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) се подготвя чрез използване на осигурената от
Европейската Комисия безплатна услуга чрез информационна система за еЕЕДОП.
Системата дава възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да
бъде изтеглен, подписан електронно и приложен към офертата. Системата дава възможност
и за повторно използване на вече генериран еЕЕДОП.
Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и еуслуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.
Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП
(еЕЕДОП) - файл, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП.
За да попълните предоставения образец на еЕЕДОП е необходимо да преминете през
следните стъпки:
1.1.1: Изтегляте приложеният към документацията файл - „espd-request.xml” и го
съхранявате на компютъра си.
1.1.2: Отваряте интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български
език.
1.1.3: В долната част на отворилата се страницата под въпроса „Вие сте ?” маркирате
„Икономически оператор”
1.1.4: В новопоявилото се поле „Искате да:” маркирате „Заредите файл ЕЕДОП”
1.1.5: В новопоявилото се поле „Качете документ”, натискате бутона „Избор на файл”,
след което изберете файла, запазен съгласно стъпка „а”.
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1.1.6: В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на вашето предприятие и
натиснете бутона „Напред”.
1.1.7: Ще се зареди еЕЕДОП, който можете да започнете да попълвате онлайн. След
попълване на всеки раздел се преминава към следващия чрез натискане на бутона
„Напред”. Когато попълните целия документ, на последната му страница ще се появи бутон
„Преглед”, чрез натискането на който се зарежда целят попълнен еЕЕДОП.
1.1.8: След като се е заредил целият еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон
„Изтегляне като”, чрез натискането на който се появяват опциите за изтегляне на
документа. Препоръчително е да съхраните и двата формата на компютъра си, за да можете
да се възползвате от повторно редактиране на документа.
1.1.9: Изтегления *.pdf файл се подписва електронно от всички задължени лица и се
предоставя към документите за участие в процедурата.
В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при
предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF
формат.
1.2. Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във формат *.doc:
Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП във формат *.doc,
който може да бъде попълнен и подписан с електронен подпис.
Данните, които се попълват в ЕЕДОП зависят от формата на участие и
обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа.
След попълване на образеца, същият се подписва електронно от всички задължени
лица и се предоставя към документите за участие в процедурата.
2. Представяне на ЕЕДОП в електронен вид:
2.1. Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да
бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да
позволява редактиране на неговото съдържание.
2.2. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с
т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.
В тези случаи на основание чл. 44, ал. 2 от ППЗОП се представя декларация, с която
се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания
ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
Забележка 1: Заинтересованите лица следва да имат предвид, че съгласно даден
отговор от Агенция по обществени поръчки, подписването на ЕЕДОП с електронен
подпис дава възможност за последователно полагане на няколко подписа без да е
необходимо лицата да се намират на едно и също място, т.е. дистанционно. Това
обхваща и случаите на лица, ситуирани в чужбина.
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Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП,
независимо, че декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното
провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице основания за отстраняване
за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират
съответните обстоятелства.
Забележка 2: Във връзка с горното е издадено Методическо указание изх. № МУ4/02.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки относно
предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в
електронен
вид
еЕЕДОП,
поместено
на
интернет
адрес
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.
2. Опис на представените документи - Образец № 2.
3. Документ - подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва
представляващия - копие на документ.
Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето,
подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава
обединението следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички
участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде
офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.
Забележка: В случай, че кандидатът или участникът е обединение, което не е
юридическо лице, Възложителят изисква от него да представи копие от документ за
създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка:
3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
4. Техническо предложение, съдържащо:
4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изисквания на възложителя - Образец № 3, съдържащо:
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката - следва да бъде изготвено по
образеца от настоящата документация (Образец № 3) - оригинал. Техническото
предложение трябва да бъде подписано и подпечатано на всяка страница, като се посочи и
името и фамилията на лицето, което го е подписало. В техническото предложение
участникът доказва възможностите си и гаранциите, които дава за изпълнение на поръчката
(съгласно техническите спецификации) качествено и в срок. От него Възложителят трябва
да добие достатъчно ясна и подробна представа за намеренията на участника, свързани с
изпълнението на поръчката, както и по организацията и изпълнението на СМР.
Към техническото си предложение участникът представя и:
4.2. Предложение относно гаранционен срок за изпълнение на СМР.
Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от
предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
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Участникът, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл.
20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване.
Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по-дълги от
предвидените в горепосочената наредба, но не трябва да превишава повече от един път и
половина от посочените срокове, предвидени в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над
максимум предложен срок по този показател, офертата на участника се предлага за
отстраняване, както и във всички случаи, когато извършените изчисления са грешни,
участниците ще бъдат предлагани за отстраняване от процедурата.
4.3. Срок за изпълнение на строителството - в календарни дни, в което число
следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение
на всички видове СМР.
Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-кратък от 270 /двеста
и седемдесет/ календарни дни и по-дълъг от 540 /петстотин и четиридесет/ календарни дни.
Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!
4.4. Срок за изпълнение на проектирането - Срокът за изпълнение на
проектирането /изготвяне на работен проект/ не следва да бъде по-кратък от 60 /шестдесет/
календарни дни и по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни. Предложеният срок за
изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!
Участник, в чиято оферта е предложен по-кратък или по-дълъг срок за изпълнение,
по-кратък или по-дълъг срок за проектиране и по-малък или по-дълъг гаранционен срок от
обявения от Възложителя, ще бъде отстранен от участие в поръчката.
4.5. Участникът декларира в Техническото си предложение, че при изготвяне на
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
На основание чл. 47, ал. 3 и 4 от ЗОП, необходимата информация може да се
получи от следните органи: Национална агенция по приходите, Министерство на
финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и
социалната политика.
5 Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно
цената (Образец № 4).
Ценовото предложение се изготвя по приложения образец, поставено в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”.
Ценовото предложение се подготвя от участника по Образец и се представя на
хартиен носител. В него освен окрупнени количествено стойностни сметки се включва и
предложение за показателите за ценообразуване. Предлаганата цена трябва да е в български
лева без включен ДДС и с включен ДДС. В единичната цена следва да бъдат включени
стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми,
технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и
печалба.
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При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното
изражение на сумата.
При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата
документация.
Забележка: В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични
цени и калкулираната обща стойност и в случаи, когато извършените изчисления са
грешни, участниците ще бъдат отстранявани от процедурата.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си
извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата
цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
!!! От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за
изпълнение на поръчката по-висока от обявената от възложителя.
Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор за
изпълнение на обществената поръчка.
Д) Условия и ред за провеждане на процедурата. Сключване на договор. Достъп
до документацията за участие. Разяснения по документацията за участие.
1. Предаване и получаване на офертата:
1.1. Офертите се приемат на адрес: село Рибново, община Гърмен, ул. „Първа” 55,
СУ „Йордан Йовков”.
1.2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника,
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
1.3. При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП се
отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се
издава документ.
1.4. За получените оферти или заявления за участие при възложителя се води
регистър, в който се отбелязват:
- подател на офертата или заявлението за участие;
- номер, дата и час на получаване;
- причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е
приложимо.
1.5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
1.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в
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списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.4. Не се допуска приемане на
оферти от лица, които не са включени в списъка.
1.7. Получените оферти се предават на председателя на комисията по чл. 51 от
ППЗОП, за което се съставя протокол с данните за подател, получаване, номер, дата и час
на получаване или връщане. Протоколът се подписва от предаващото лице и от
председателя на комисията.
1.8. Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато:
- в случаите по чл. 100, ал. 1 от ЗОП са внесени съществени изменения в условията
по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;
Удължаването на срока за получаване на оферти трябва да е съобразено с времето,
необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при
изготвяне на офертите
2. Провеждане на процедурата. Разглеждане на офертите. Оценяване и
класиране на офертите.
След изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на оферти
възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която определя:
- поименния състав и лицето, определено за председател;
- сроковете за извършване на работата;
- място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до
приключване работата на комисията.
Срокът за приключване на работата на комисията, се определя от Възложителя в
заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде
по-дълъг от срока на валидност на офертите определен в обявлението за обществената
поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след
искане на Възложителя.
Комисията се състои от нечетен брой членове.
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започва работа след получаване на
представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява
задълженията си, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.
Членовете на комисията /и консултантите, ако има такива/ подписват и представят
на Възложителя декларация по реда на чл. 103, ал. 2 от ЗОП след предоставя на списъка на
кандидатите или участниците.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия,
критерии. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено
излага мотивите си.
48

Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и
вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.
Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание, като проверява и наличието на отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници
да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
След извършването на посочените действията приключва публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по 54, ал. 7
от ППЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в
профила на купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по 54, ал. 7 от ППЗОП
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти или заявления за участие.
След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително
представените
документи
относно
съответствието
на
кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и
участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
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Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото
на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря
ценовите предложения и ги оповестява.
Оценяването на предложенията се извършва по критерия „оптимално съотношение
качество/цена”.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя
в 5-дневен срок от получаване на искането.
Обосновката може да се отнася до:
- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги
или на строителния метод;
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението
на строителството;
- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
- възможността участникът да получи държавна помощ.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника
може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и
участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за
да обосноват предложената цена или разходи.
Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците,
разглеждането, оценката и класирането на офертите по реда на чл. 181, ал. 4 от ЗОП.
Протокола на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация за утвърждаване.
В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение при наличие на
основания по чл. 110 от ЗОП, а именно:
- не е подадена нито една оферта;
- всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма,
начин и срок, или са неподходящи;
50

- първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
- поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор
за обществена поръчка;
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на
договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се
осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е
могъл да предвиди;
- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха
променили кръга на заинтересованите лица.
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:
- е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
- има само една подходяща оферта;
- участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Решенията в един и същи ден се изпращат до всички участници и се публикуват в
профила на купувача.
3. Сключване на договор за обществена поръчка.
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
Договорът за обществена поръчка, който се сключва, трябва задължително да
съответства на приложения в документацията проект на договор и да бъде допълнен с
всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за
изпълнител.
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
- представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от
ЗОП;
- изпълни задължението по чл. 58, ал. 1 от ЗОП;
- представи определената гаранция за изпълнение на договора;
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- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване,
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за
създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител.
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства,
че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян само при условията на чл.
116 от ЗОП, а именно, когато:
1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора
чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или
опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при
които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или
на рамковото споразумение;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на
допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната
обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително
изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо
оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията
и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е
могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на
предмета на договора или рамковото споразумение;
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4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, при условие че възможността за
замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни,
точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
5. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато за първоначалния
изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, включително при
преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или
отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в
ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно
следните условия:
а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и
той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за
обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;
6. условията по т. 4 или 5 са налице по отношение на участник в обединението
изпълнител, което не е юридическо лице;
7. се налагат изменения, които не са съществени;
4. .Гаранция за изпълнение.
4.1. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за
участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една
страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на
задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като
обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата
гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на
договора или застраховката, обезпечаваща изпълнението, при сключване на договора за
изпълнение на поръчката.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по
следната сметка на възложителя:
IBAN: BG47STSA93003170563360
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Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за
изпълнение под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът,
удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната
банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен
път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат
или само с подпис, в случай че печат не се изисква.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава
в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на
възложителя и че е със срок на валидност - най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на
срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с
условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на
договора.
При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане, в банковата
гаранция или застраховката, изрично се посочва договора, за който се представя
гаранцията.
Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е
юридическо лице, в документа за гаранцията за изпълнение следва да е отразено, че тя се
внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само
идентификация на единия от тях.
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение,
се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и
изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият
участник да представи гаранция за изпълнение.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника,
определен за изпълнител на обществената поръчка.
5. Изчисляване на срокове.
Сроковете, посочени в тази документацията, са в календарни дни и се изчисляват
както следва:
- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период;
- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден,
на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на
първия работен ден, следващ почивния;
- когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на
съответния срок.
6. Етични клаузи.
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Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона
за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и
документацията за участие в процедурата.
В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от
българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в
записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.
При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са
записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в
следната последователност:
1. Решението за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Пълно описание на предмета на поръчката
4. Документацията за участие;
5. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;
6. Техническа спецификация;
7. Образците за участие в процедурата.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или
възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да
доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.
Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт
на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в
процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако
по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва
незабавно да уведоми възложителя.
Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално,
безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той
трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка,
проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.
За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще
спазват човешките права.
Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било
дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.
Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна
за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи,
изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.
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Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да
компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.
7. Комуникация между възложителя и участниците.
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с
настоящата процедура, се извършват в писмен вид. Обменът на информация между
Възложителя и участниците се извършва по един от следните начини:


Лично - срещу подпис;


По пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;


Чрез куриерска служба с обратна разписка;



По всеки друг допустим от закона начин;



Чрез комбинация от тези средства.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало
до адресата, на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка лично или от
законният представител на юридическото лице или от лицето, посочено за контакти в
офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс номер и не е
информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме
уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до
адреса/факса, известен на изпращача.
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.
При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид (на хартия) и
на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид на хартиен носител.
Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена
и в писмен вид (на хартия), няма да се приема като предоставена в процедурата.
8. Други указания.
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилага
Закона за обществените поръчки, правилника за прилагането му и приложимото
законодателство на Република България.
9. Предоставяне на достъп до документацията за участие.
От датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по
електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на
СУ „Йордан Йовков” (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): www.souribnovo.bg.
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РАЗДЕЛ VI
Образец № 1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП)
Образец № 2. Опис на представените документи;
Образец № 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Образец № 4. Ценово предложение за изпълнение на поръчката;
Образец № 5. Проект на договор за строителство;
Образец № 6. Банкова гаранция за изпълнение.
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Образец № 1
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за

възлагащия орган или възложителя
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията,
изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден
и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2,
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник
на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация,
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено
идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския
съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на
обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към
публикация на национално равнище): [……]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
Идентифициране на възложителя3
Отговор:
Име:

[ ]

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название или кратко описание на поръчката4:

[ ]

Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (ако
е приложимо)5:

[ ]

1

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други
заинтересовани страни
2
За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за
участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна
процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.
3
Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на
съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани
възложители на обществени поръчки.
4
Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление
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Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от
икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Идентификация:

Отговор:

Име:

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е [ ]
приложимо:
[ ]
Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако е
необходимо и приложимо
Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт6:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Интернет адрес
приложимо):
Обща информация:

(уеб

адрес)

(ако

е [……]

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или [] Да [] Не
средно предприятие ли е7?
Само в случай че поръчката е запазена8: [] Да [] Не
икономическият
оператор
защитено
предприятие ли е или социално предприятие9,
или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на
5

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
7
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са
заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им
счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.
8
Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
9
Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в
неравностойно положение.
6
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защитени

работни

места?

Ако „да“, какъв е съответният процент […]
работници с увреждания или в неравностойно
положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните [….]
служители към коя категория или категории
работници с увреждания или в неравностойно
положение принадлежат.
Ако
е
приложимо,
посочете
дали [] Да [] Не [] Не се прилага
икономическият оператор е регистриран в
официалния
списък
на
одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална
квалификационна
система
(система за предварително класиране)?

Ако „да“:
Моля,
отговорете
на
въпросите
в
останалите части от този раздел, раздел Б и,
когато е целесъобразно, раздел В от тази
част, попълнете част V, когато е
приложимо, и при всички случаи
a) [……]
попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на списъка
или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е
приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или
за сертифицирането е наличен в електронен
формат, моля, посочете:
в) Моля, посочете препратки към
документите, от които става ясно на какво се
основава регистрацията или сертифицирането
и, ако е приложимо, класификацията в
официалния списък10:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни критерии за
подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата
информация в част ІV, раздели А, Б, В или
Г според случая САМО ако това се изисква
съгласно съответното обявление или
документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия
орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп
10

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.
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до национална база данни във всяка държава
членка?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в [] Да [] Не
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори11?

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.
Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а): [……]

Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да направи
оферта:

[ ]

б): [……]

в): [……]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка:
Представителство, ако има такива:
Отговор:
Пълното име
[……];
заедно с датата и мястото на раждане, ако е
[……]
необходимо:
Длъжност/Действащ в качеството си на:
[……]
Пощенски адрес:
[……]
Телефон:
[……]
Ел. поща:
[……]
Ако е необходимо, моля да предоставите
[……]
подробна информация за представителството
11

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.
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(форми, обхват, цел...):

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ
Използване на чужд капацитет:
Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако има такива),
посочени в част V по-долу?

Отговор:
[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана
съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са
свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за
контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които
предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото тя
има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква
изрично от възлагащия орган или възложителя)
Възлагане на подизпълнители:
Икономическият оператор възнамерява ли
да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката?

Отговор:
[]Да []Не Ако да и доколкото е известно,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
[……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение
към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията,
изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория)
съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване
А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

12

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:
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1.

Участие в престъпна организация13:

2.

Корупция14:

3.

Измама15:

4.

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности16:

5.

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

6.

Детски труд и други форми на трафик на хора18

Основания, свързани с наказателни присъди
съгласно националните разпоредби за
прилагане на основанията, посочени в
член 57, параграф 1 от Директивата:
Издадена ли е по отношение на
икономическия оператор или на лице, което
е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което
има правомощия да го представлява, да взема
решения или да упражнява контрол в рамките
на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе
основания, която е произнесена най-много
преди пет години, или съгласно която
продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата?
Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

Отговор:

[] Да [] Не
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа):
[……][……][……][……]19

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б) [……]
в) продължителността на срока на изключване
[……] и съответната(ите) точка(и) [ ]

13

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.
относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
14
Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват
длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на
Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на
Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това
основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на
възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.
15
По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности
(ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
16
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща
подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в
член 4 от същото рамково решение.
17
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на
пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
18
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за
замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
19
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
20
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]21
[] Да [] Не

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на
съответните основания за изключване22
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки23:

[……]

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Плащане на данъци или
социалноосигурителни вноски:
Икономическият оператор изпълнил ли е
всички свои задължения, свързани с
плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на
установяване?

Отговор:
[] Да [] Не

Социалноосигурителни
вноски

Данъци
Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:

–

a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

a) [……]б) [……]

–

[] Да [] Не

–

[] Да [] Не

–

[……]

–

[……]

Решението или актът
с окончателен и обвързващ –
характер ли е?

[……]

–

[……]

–

Моля, посочете датата на
присъдата
или
решението/акта.

–

В случай на присъда —
срокът на изключване, ако е в2) [ …]
определен
пряко
в
присъдата:
г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля,

в1) [] Да [] Не

в2) [ …]
г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля,

21

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива
2014/24/ЕС.
23
Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се,
системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.
22
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2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е
задълженията си, като изплати или поеме
обвързващ ангажимент да изплати
дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски,
включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
Ако съответните документи по отношение
на плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

опишете подробно: опишете подробно:
[……]

[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа): 24
[……][……][……][……]

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ25

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“
да обхваща няколко различни форми на поведение.
Информация относно евентуална
Отговор:
несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение
Икономическият оператор нарушил ли е,
[] Да [] Не
доколкото му е известно, задълженията си в
Ако „да“, икономическият оператор взел
областта на екологичното, социалното или
26
ли е мерки, с които да докаже своята
трудовото право ?

надеждност въпреки наличието на
основанието за изключване
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите
мерки: [……]
Икономическият оператор в една от следните
ситуации
ли
е:
а) обявен в несъстоятелност, или
б)
предмет
на
производство
несъстоятелност или ликвидация, или

[] Да [] Не

по

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща

24

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
26
Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18,
параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС
25
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от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове27, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

–

Моля представете подробности:

–

Моля, посочете причините, поради
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
приложимите национални норми и
мерки
за
продължаване
на
стопанската дейност при тези
обстоятелства28?

–

[……]

–

[……]

Ако съответните документи са на (уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля, документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
посочете:
Икономическият оператор извършил ли е
тежко
професионално
нарушение29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не,
[……]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
[] Да [] Не

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения
с
други
икономически
оператори, насочени към нарушаване на
[…]
конкуренцията?
Ако „да“, икономическият оператор
Ако „да“, моля, опишете подробно:
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
[] Да [] Не
Икономическият оператор има ли информация
за конфликт на интереси30, свързан с
участието му в процедурата за възлагане на
[…]
обществена
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за
обществената поръчка.
28
Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и
да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
29
Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.
30
Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка.
27
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[] Да [] Не
Икономическият оператор или свързано с
него предприятие, предоставял ли е
консултантски услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал ли е по
[…]
друг начин в подготовката на процедурата
за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
[] Да [] Не
Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил предсрочно
прекратен или да са му били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
[…]
връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, икономическият оператор
Ако „да“, моля, опишете подробно:
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
[] Да [] Не
Може ли икономическият оператор да
потвърди,
че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни
при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на
основания за изключване или за изпълнението
на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения
от възлагащия орган или възложителя, да
получи поверителна информация, която може
да му даде неоправдани предимства в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка, или да предостави поради
небрежност подвеждаща информация, която
може да окаже съществено влияние върху
решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични национални основания за
изключване
Прилагат ли се специфичните национални
основания за изключване, които са посочени

Отговор:
[…] [] Да [] Не
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в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в
съответното обявление или в
документацията за поръчката са достъпни
по електронен път, моля, посочете:
В случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване,
икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]31
[] Да [] Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган
или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката,
посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в
раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване на всички изисквани критерии за
Отговор:
подбор
Той отговаря на изискваните критерии за
[] Да [] Не
подбор:

А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Годност
1) Той е вписан в съответния
професионален или търговски регистър в
държавата членка, в която е установен32:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни

Отговор:
[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не
Ако да, моля посочете какво и дали

31

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в
същото приложение
32
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съответната услуга в държавата на
установяване?

икономическият оператор го притежава: […]
[] Да [] Не

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо и финансово състояние
Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя година: [……] оборот:[……][…]валута
финансови години, изисквани в съответното
година: [……] оборот:[……][…]валута
обявление или в документацията за поръчката, година: [……] оборот:[……][…]валута
е както следва:
и/или
(брой години, среден оборот):
1б) Неговият среден годишен оборот за броя
[……],[……][…]валута
години, изисквани в съответното обявление
или в документацията за поръчката, е
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
както следва33():
документа, точно позоваване на документа):
Ако съответните документи са на
[……][……][……][……]
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
година: [……] оборот:[……][…]валута
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в
(брой години, среден оборот):
областта и за броя години, изисквани в
[……],[……][…]валута
съответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва34:
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
Ако съответните документи са на
документа, точно позоваване на
разположение в електронен формат, моля,
документацията): [……][……][……][……]
посочете:
3) В случай че липсва информация относно
[……]
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:
4) Що се отнася до финансовите
(посочване на изискваното съотношение —
съотношения35, посочени в съответното
съотношение между х и у36 — и стойността):
33
34
35
36

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Например съотношението между активите и пасивите.
Например съотношението между активите и пасивите.
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обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност е,
както следва:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
6) Що се отнася до другите икономически
или финансови изисквания, ако има
такива, които може да са посочени в
съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която
може да е била посочена в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, е достъпна по
електронен път, моля, посочете:

[…], [……]37
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Технически и професионални способности
Отговор:
1а) Само за обществените поръчки за
Брой години (този период е определен в
строителство:
обявлението или документацията за
През референтния период38 икономическият
обществената поръчка): [……]
оператор е извършил следните строителни
Строителни работи: [……]
дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
доброто изпълнение и резултат от найдокумента, точно позоваване на документа):
важните строителни работи са на
[……][……][……][……]
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

1б) Само за обществени поръчки за
доставки и обществени поръчки за
услуги:

През референтния период39 икономическият
оператор е извършил следните основни

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]
Описание
Суми
Дати Получате

37

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди
повече от пет години.
39
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди
повече от три години.
38
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доставки или е предоставил следните
основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,
датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти40:
2) Той може да използва следните технически
лица или органи41, особено тези, отговарящи
за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство
икономическият оператор ще може да
използва технически лица или органи при
извършване на строителството:
3) Той използва следните технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване и
изследване са както следва:
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в
състояние да прилага следните системи за
управление и за проследяване на веригата
на доставка:
5) За комплексни стоки или услуги или, по
изключение, за стоки или услуги, които са
със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки42 на неговия
производствен или технически капацитет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на
качеството?
6) Следната образователна и професионална
квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител,
и/или (в зависимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в
документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:
7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление на
околната среда:
8) Средната годишна численост на състава
на икономическия оператор и броят на
ръководния персонал през последните три
години са, както следва:

ли

[……]

[……]

[……]

[……]

[] Да [] Не

a) [……]

б) [……]
[……]

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

40

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва
публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
41
За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят
отделни ЕЕДОП.
42
Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;
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9) Следните инструменти, съоръжения или
техническо оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора:
10) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложи на подизпълнител43
изпълнението на следната част (процентно
изражение) от поръчката:
11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени
от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор
декларира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……],[……],
[……],[……]
[……]

[……]

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]
[] Да [] Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от
възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената
поръчка, посочена в обявлението.
Стандарти за осигуряване на качеството и Отговор:
стандарти за екологично управление
Икономическият оператор ще може ли да
[] Да [] Не
43

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за
подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
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представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с
увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно схемата за
гарантиране на качеството могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи за
екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за екологично
управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган
или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила,
които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която
може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се
съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена
в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за
състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя
Отговор:
Той изпълнява целите и
[……]
недискриминационните критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени, за
да се ограничи броят на кандидатите по
[…] [] Да [] Не45
следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати
или други форми на документални
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
доказателства, моля, посочете за всеки от тях,
45

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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дали икономическият оператор разполага с
изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми
на документални доказателства са на
разположение в електронен формат44, моля,
посочете за всички от тях:

документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]46

Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и
че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи
указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите,
когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече
притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия
Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата
за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

44

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

46

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган
или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия
орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от
съответното съгласие за достъп.
48
В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от
Директива 2014/24/ЕС
47
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Образец № 2
Списък на документите съдържащи се в офертата
На участника ……………….……………………………………………………
За участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на СУ
„Йордан Йовков” село Рибново – инженеринг – проектиране, СМР и авторски
надзор“.

Пор.
№

Съдържание

Вид на документа
и
номера
на
страниците.
/оригинал
или
заверено копие/

1.

от стр.… до стр…

2.

от стр.… до стр…

3.

от стр.… до стр…

4.

от стр.… до стр…

5.

от стр.… до стр…

6.

от стр.… до стр…

7.

от стр.… до стр…

8.

от стр.… до стр…

9.

от стр.… до стр…

Подпис:
Дата
Име и фамилия

__________________________
________/ _________ / ______
__________________________
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Образец № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ

НА

„Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново –
инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“.

_________________________________________________________________________
Наименование на участника
_________________________________________________________________________
(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на
управление:
 Страна,
код,
град,
община
 Квартал, ул., №,
 Телефон, факс,
 E-mail:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие, с
настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената
от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.
Ние предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията Ви, посочени
в Техническите спецификации на настоящата поръчка:
1. Предлагаме:
1.1 Срок за изпълнение на строителството ………………… календарни дни.
Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-кратък
от 270 /двеста и седемдесет/ календарни дни и по-дълъг от 540 /петстотин и
четиридесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството
следва да бъде цяло число!
От участие се отстранява участник, който е предложил срок извън рамките на
горепосочения такъв.
1.2. Срок за изпълнение на проектирането ……………………. календарни дни.
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Указание: Срокът за изпълнение на проектирането /изготвяне на работен
проект/ не следва да бъде по-кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни и по-дълъг от 90
/деветдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва
да бъде цяло число!
Участник, в чиято оферта е предложен по-кратък или по-дълъг срок за
проектиране от обявения от Възложителя, ще бъде отстранен от участие в поръчката.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички
документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.
2. Представяме следното предложение за цялостния подход за изпълнение на
поръчката, по отношение на дейностите по проектиране, авторски надзор и строителство:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;

/Предложението за цялостния подход за изпълнение на поръчката се представя от
участниците в свободна форма и е приложение /представясе в отделен документ/ към
настоящото Техническо предложение (Образец № 3)
3. Гаранционен срок за СМР ……………………………………………………..
Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за
изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в
чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.
Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове, които не
трябва да превишават повече от един път и половина от минималните гаранционни
срокове, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над
максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за
отстраняване.
4. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и
подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило
подписа.

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________
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Образец № 4
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков”
село Рибново – инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“.

От:______________________________________________________________________
______
(наименование на участника)
с адрес: гр. ________________________________ ул._______________________, № _______,
тел.: _____________________________ , факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________________ / _________ г. по описа на ______________ съд,
ЕИК / Булстат: _____________________________,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя
и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с
горепосочения предмет, при следните финансови условия:
1. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на ..................... лв.
(словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом:
…………….........……………) с ДДС.
За изготвяне на работен проект по всички части: ..................... лв. (словом:
…………….........……………) без начислен ДДС или ..................... лв. (словом:
…………….........……………) с начислен ДДС;
(В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да
калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по
време на изпълнение на СМР на обекта).
За изпълнение на СМР ..................... лв. (словом: …………….........……………) без
начислен ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с начислен ДДС.
2. Предложената цена за изпълнение на строително – монтажни работи е формирана
при следните елементи на ценообразуване за видове СМР:
-

Часова ставка за възнаграждение на общи работници…………. лв./час
Часова ставка за възнаграждение на специализирани работници…………. лв./час
Допълнителни разходи върху труд
……. %
Допълнителни разходи върху механизация
……. %
Доставно -складови разходи
……. %
Печалба
……. %
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3.1.Предложената цена за упражняване на авторски надзор е формирана на база:
…………../…………/ лева на час за проектанти с пълна проектантска правоспособност в
това число времето за път.
Потвърждаваме, че възнаграждението за времето за път е равностойно на
възнаграждението за вложено време на обекта в зависимост от проектантската
правоспособност на лицето.
4. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на
инженеринговите дейности в съответствие с нормите и нормативите, действащи в
Република България. Цените са посочени в български лева.
5. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията и техническата спецификация по процедурата.
6. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че
участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е
с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е
постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина
на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на
образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на
искането.
7. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители,
да изпълним услугата и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в
договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали
в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от
страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.
8. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не покъсно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:
а) Гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от предложената обща
цена.
До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението
от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
ВАЖНО !!!!!!
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с
максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и
съответно цената по дейности/бюджетни пера.
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по
техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно
цената по дейности/бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения
финансов ресурс. При установяване на оферта надхвърляща обявената прогнозна обща
стойност и/или съответно цената по дейности/бюджетни пера, офертата на
участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.
Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение
извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..............................
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Образец № 5
ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ
№………………………………/…………………. 2019 г.
Днес, ………………..... 2019г., в село Рибново, община Гърмен, между:
1. СУ „Йордан Йовков” село Рибново, ЕИК 000013115, със седалище и адрес на
управление село Рибново, община Гърмен, ул. „Първа” 55, представлявано от Манчо
Манчев Джуркин – вр. и. д. директор и Къдри Бакиев Инузов – счетоводител, наричана за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. „......................................................., със седалище и адрес на управление в гр.
..............................., ул. „......................” №…..., вх,……, ет…..., ап…..., вписано в Търговския
регистър при Агенция по вписванията под ЕИК .........................., представлявано от
управителя ......................................... от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и
на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведено публично състезание за
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и разширение на СУ
„Йордан Йовков” село Рибново – инженеринг – проектиране, СМР и авторски
надзор“.
се сключи настоящият договор за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
възнаграждение следната обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение
на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – инженеринг – проектиране, СМР и авторски
надзор“, включваща изпълнение на дейностите, съгласно техническите спецификации,
неразделна част от Документацията за участие и офертата на изпълнителя.
II.

ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 2. Следните договорни документи представляват неразделна и съставна част от
договора и са обвързващи за двете страни:
- Техническа спецификация;
- Ценово предложение на Изпълнителя;
- Техническо предложение на Изпълнителя
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните документи:
1. Налични изходни данни;
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща стойност на
инженеринга (проектиране ведно с авторски надзор и СМР), дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на: Обща стойност: ………………………………………….
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лева без начислен ДДС; Словом (…………………………………………………..) без
начислен ДДС; Обща стойност: …………………………………………. лева с начислен
ДДС; Словом (…………………………………………………..) с начислен ДДС
В това число: За изготвяне на работен проект, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001
г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и осъществяване на
авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: ..................... лв. (словом:
…………….........……………) без начислен ДДС или ..................... лв. (словом:
…………….........……………) с начислен ДДС; За изпълнение на СМР ..................... лв.
(словом: …………….........……………) без начислен ДДС или ..................... лв. (словом:
…………….........……………) с начислен ДДС.
(2) Цените за проектиране, авторски надзор и на видовете СМР не могат да се
променят за целия срок на договора и не могат да надвишават ценовата оферта на
Изпълнителя.
(3) СМР по изпълнението на настоящата поръчка ще се изпълняват в размер на
предложената цена.
(4) В случай, че финансирането не бъде осигурено към момента на подписването на
договора от двете страни, то договорът ще влезе в сила след осигуряване на финансирането.
(5) Ако след изтичане на тримесечен срок от подписването на настоящия договор,
финансирането все още не е осигурено, всяка от страните може да поиска прекратяване на
договора без предизвестие
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по
банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка по следния начин:
- Авансово плащане – в размер на 30% от стойността на договора, ще се
извърши до 15 /петнадесет/ календарни дни след подписване на договора от двете
страни и представяне на фактура.
- Окончателно плащане – в размер на 70% от стойността на договора, ще
се извърши до 15 /петнадесет/ календарни дни след представяне на удостоверение
за въвеждане в експлоатация на обекта и оригинална фактура за окончателната
стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното
плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в
случай че има такива.
(2) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като
задължително съдържат следните реквизити:
Получател: СУ „Йордан Йовков”
Адрес: село Рибново, община Гърмен, ул. „Първа” 55
ЕИК: 000013115;
Получил фактурата: ……………..
Номер на документа, дата, място
(3) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IВАN: ……………………………….
ВIС: …………………………………
БАНКА: …………………………….
Чл. 6. Преведените средства от СУ „Йордан Йовков”, но неусвоени от
Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия
договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:
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IВАN: ……………………………….
ВIС: …………………………………
БАНКА: …………………………….
IV. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7.(1) Срокът за изпълнение на договора е …………………………………….
(………………………..) календарни дни, от които срок за изготвяне на работен проект
…………………………./………………../ календарни дни; срок за изпълнение на СМР …………………………/………….……/ календарни дни.
(2) Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписването му.
Изпълнението на СМР приключва с подписването на Акт-образец № 15.
(3) За начална дата на изпълнение на строителството се приема датата на Актобразец № 2 - т.е. Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа и заверка заповедната книга на обекта.
(4) След предаване на работните проекти и до влизане в сила на
разрешението за строеж, сроковете з изпълнение по договора не текат.
(5) Завършването на работите по договора и установяване на годността на СМР се
извършва по реда и условията на действащата нормативна уредба.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1.
да заплати уговореното възнаграждение по начина и съгласно условията на
настоящия договор;
2.
да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно
нормативната уредба;
3.
да осигури достъп до обекта, където ще се извършват уговорените дейности,
като и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на договора;
4.
да предаде строителната площадка в срок до 5 /пет/ дни от влизането в сила
на разрешението за строеж;
5.
своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в
гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор;
6.
да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за
устройството на територията, който ще извърши строителен надзор на обекта;
7.
да приеме изпълнението в случай, че то съответства на уговорените условия;
8.
инвеститорския контрол на обекта ще се осъществява от Възложителя;
9.
да изисква за сметка на Изпълнителя да извърши изпитвания в лицензирани
лаборатории за съответствие на качеството на влаганите материали по време и след
приключване на строителството

1.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;
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2.
да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства
работата на изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност;
3.
да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;
4.
да откаже да приеме работата и да заплати част или цялото възнагражение в случай,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;
5.
да дава указания, които са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение
на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено
отклонение от поръчката;
6.
да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите, влагани в
строителството;
7.
да осигури лице, което да упражнява инвеститорски контрол по време на
изпълнението на договора.
8.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които
възникват:
- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън
обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на
строителството.
Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да извърши инженеринга на обекта, като спазва изискванията на проектантските,
строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за
съответните дейности, като спазва идейния проект;
2. да изпълни договорени проектни и строително-монтажни работи качествено и в
договорения срок при спазване на Техническото задание за проектиране и действащата
нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и
противопожарни норми;
3. да спазва законовите изисквания, свързани с проектирането, със строителството,
включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи;
4. Да съставя в 5 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител и
съхранява всички необходими актове по изпълнението на обекта, съгласно Наредба
№3/2003 г. на МРРБ;
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми
при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи
по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния
срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението
на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните
документи за произхода и за качеството на вложените материали;
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9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се
състави протокол за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия
инвеститорски контрол на обекта всички документи, съставени по време на строителството;
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и
дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за
безопасност и охрана на труда;
11. Да изпълни проектирането и строителството в сроковете, посочени в линейния график
за изпълнение на строителството, неразделна част от настоящия договор;
12. Да охранява обекта до въвеждането му в експлоатация съгласно Наредба № 2/2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/;
13. Да участва в осигуряването на заповедна книга на строежа;
14. Да предаде обекта с Протокол-обр. 16, съгласно Наредба № 2/2003 г. за установяване
годността за приемане на строежа в Република България и минималните гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
15. Да изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд приизвършване на СМР и да
спазва изискванията по охрана на труда при изпълнение на СМР;
16. Да представя на контролните органи, проектанти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния
надзор, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове;
17. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в обхвата,
сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложения от Изпълнителя
на обществената поръчка линеен график, документацията за участие и законовите
изисквания, строителните правила и нормативи;
18. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на
изпълнение на договора и да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за приключването на
строително - монтажните дейности.
19. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор;
20. Да изготвя платежните документи, да ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и
подпис и го уведомява писмено за готовността си да състави протокол за предаване на етап
или на цялостно изпълнения обект;
21. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно
предвижданията на инвестиционния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите
трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в
инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят
носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;
22. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната
площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;
23. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;
24. Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за
професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за проектиране и строителство, покриваща
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минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или еквивалентна
за чуждестранните участници;
25. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга
информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по
повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;
26. При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от
подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;
27. да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности при изпълнение на предмета
на настоящия договор. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите
лихви;
28. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
29. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в изпълнението
за своя сметка.
30. При започване на СМР проектантите по съответните части да извършват авторски
надзор на обекта съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ.
31. Разходите за обезопасяване на обекта по време на работа, както и разходите, свързани с
осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното
законодателство, включително и свързаните с тях такси, с изключение на таксите за
въвеждане на обекта в експлоатация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при
извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
задължения, съгласно нормативните актове.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания,
свързани със строителството.
(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по
повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за
такива вреди.
(3) Всички санкции наложени от общински или държавни органи във връзка с
осъществяваните СМР по този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.
Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
работата и допълнителна информация при необходимост и съдействие в случаите, когато
възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие;
2.
Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена
точно и съобразно уговореното.
3.
Да иска при точно изпълнение на задълженията си да получи уговорената
цена, при условията и в сроковете посочени в настоящия договор.
VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
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Чл. 12. (1) Преди започване на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички
необходими мерки за опазване на околната среда, както вътре така и извън територията на
строителната площадка, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху
хора и имущество, вследствие на замърсяване, шум и други вредни последици от работите
по предмета на договора, в съответствие с офертата му.
(2) Тези мерки трябва да се прилагат през целия период на работа, до
окончателното приключване и предаване на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 13. Изпълнението трябва да е съобразено изцяло с инвестиционният проект,
изискванията на документацията за участие, клаузите на този договор, техническите,
технологични правила и нормативи, както и с изискванията на действащото
законодателство.
Чл. 14. (1) При изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага само
висококачествени материали, оборудване и строителни продукти, определени в
инвестиционния проект. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на
количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по
приложимите стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със
съответните сертификати за качество и произход, посочени в офертата му, декларации за
съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови
нормативни актове, уреждащи тази материя.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави проверка на доставените материали и
оборудване, които ще се влагат в строежа, с оглед установяване дали съответстват на
изискванията за качество, на одобрения проект, техническите спецификации и
документация.
Чл. 15. Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на този
договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни
мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.
Чл. 16. (1) Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемно предавателен протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и
доставки, респ. съответния Акт образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва
обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на
заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този
договор. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на
вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените
материали със съществените изисквания към строителните продукти. Приемането и
предаването на изработеното ще се извършва от следните упълномощени лица:
1.
За
Възложителя:
………………………,
ЕГН…………,с
л.к.
№
……………………., изд. на ……………………… от …………….………...;
2. За Изпълнителя: ……………………………, ЕГН ……………….,с л.к. №
……………………, изд. на……………………… …… от ……………………
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(2) Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане,
посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на
извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол, съгласно
предходната точка, се подписва от явилите се и упълномощени лица.
(3) Всяко междинно плащане по одобрените протоколи се извършва в срок до 15
(петнадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на оригинал на
фактура, на стойност, равна на стойността на сметката.
(4) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той
дължи неустойка за забава, когато поради отстраняването им просрочва графика.
Чл. 17. (1) Преди да предаде окончателно изпълнената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички
изпитвания, съгласно изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите по
предмета на договора.
(2) Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се
налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 18. (1) Изпълнителят има право да започне процедура по предаване на обекта
едва след като са налице всички разрешителни от съответните власти за това. Резултатите
от извършените проби, проверки, огледи, както и постигнатите параметри и технически
данни се оформят с протоколи, които се подписват от страните по договора, съответните
инстанции и строителния надзор.
(2) Обектът се предава от изпълнителя и се приема от възложителя с Протокол
Обр.16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
(3) За краен срок на строителството се счита датата на Протокол Обр. 15.
(4) Обектът се счита за предаден от изпълнителя и приет от възложителя, ако
Възложителят действително започне да го ползва без да е приет с протокол – образец №16.
Чл. 19. При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на
некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия,
когато това некачествено изпълнение и/или тези отклонения съставляват скрити
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправяне на
работата в даден от него подходящ срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска заплащане на разходите, необходими за поправката
или съответно намаление на възнаграждението, съгласно гаранционните условия, описани
по-долу.
VII.

НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР,
материали, техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане след издаване
Удосотверение за въвеждане в експлоатация.
VIII.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
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Чл. 21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка и в разумен
срок скритите недостатъци, както и дефектите проявили се в гаранционните срокове,
съгласно Техническото предложение, неразделна част от офертата на Изпълнителя.
(2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се
установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2 и му предоставя подходящ срок за
поправянето им. В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния
технологично необходим срок.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на недостатъците в
срока по ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В
този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените работи.
(5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът
е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.
IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването
му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на
задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съответствие с документацията за
участие, в една от следните форми:
1. Депозит на парична сума в лева в размер на 3% от общата стойност на договора
по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:
Банка: ДСК
IBAN: BG47STSA93003170563360
2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3% от общата стойност на договора
със срок на валидност - в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за
изпълнение на договора. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност
да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията
трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при
писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое
от задълженията си по договора.
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
(2) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след изпълнение
предмета на поръчката в срок от 20 работни дни и след писмено искане на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.
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Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи цялата и/или част от гаранцията за
изпълнение на договора в случай на неизпълнение на някое от задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поети с настоящия договор, доказано по надлежния ред. Претърпените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер се претендират и удовлетворяват по общия ред,
съгласно законодателството на Република България.
X.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 25. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работи в срок от 15 дни от
началната дата (посочена в чл. 7, ал. 3 по-горе) за изпълнението на договора, както и ако
неизпълни и/или наруши задължение, произтичащо от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да прекрати договора и да задържи внесената гаранция като неустойка. Тази
разпоредба не се прилага в случай, че изпълнението не е започнало поради вина на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или непредвидени обстоятелства.
Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и
подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на предаване на строителната
площадка, до деня на изтичане на гарационните срокове за строежа. В случай на повреди и
щети, възникнали при или по повод изпълнение на работи по строежа или при части от тях
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява по реда на този договор.
Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при претенции за щети
или смърт, загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността,
представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод
изпълнение или неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Чл. 28. Независимо от правата си по чл. 19, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на
неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено извършените работи.
Чл. 29. (1) При забава за завършване и предаване на изпълнението,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 0.5% от общата стойност на
договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора, освен ако
забавата е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След достигане на максималният размер на
неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да развали договора.
(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задължението му за плащане
по договора, същият изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер от 0,5 % (нула цяло и
пет процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет
процента) от размера на забавеното плащане.
Чл. 30. Неустойките и другите вземания на възложителя по договора могат да се
приспадат (прихващат) от дължимата цена.
Чл. 31. Изправната страна може да претендира и по-големи вреди по установения в
закона ред.
XI. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 32. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на
извънредни обстоятелства.
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(2) Срокът на изпълнение на задължението се продължава с периода, през който
изпълнението е спряно при условията на ал. 1. Клаузата не засяга права или задължения на
страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното
събитие.
(3) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на извънредно
обстоятелство.
Чл. 33. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради
извънредни обстоятелства, незабавно уведомява писмено другата страна в какво се състои
извънредното обстоятелство и възможните последици от него за изпълнението на договора,
като при настъпването на извънредно обстоятелство и най-късно до края на следващия
работен ден страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на тези
обстоятелства, придружен с доказателства (съответни документи, издадени от
компетентния органи) за появата, естеството и размера на събитието. При неуведомяване се
дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(2) Докато траят извънредните обстоятелства, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения се спира. То се възобновява незабавно след
отпадане на събитията довели до спирането му.
(3) Ако извънредните обстоятелства траят толкова дълго, че някоя от страните вече
няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление
до другата страна.
(4) „Извънредно обстоятелство“ е всяка непредвидена извънредна ситуация или
събитие извън контрола и волята на страните, която пречи на която и да било от тях да
изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на
умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни изпълнители,
представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на
принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима. Дефекти в оборудването или
материалите, или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове или
стачки не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация. Никоя страна
не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължения, ако е била
възпрепятствана да ги изпълнява заради наличие на извънредна ситуация извън волята на
страните.
Чл. 34. (1) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на
вреди, претърпени като последица от извънредни обстоятелства, освен при условията на чл.
33, ал. 1, изр. последно от този договор.
(2) В периода на действие на извънредни обстоятелства, страните са длъжни да
предприемат всички необходими мерки и действия, за да избегнат или смекчат
въздействитето на това събитие и, доколкото е възможно, да продължат да изпълняват
задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от извънредно обстоятелство.
(3) При настъпване на извънредни неблагоприятни метеорологични условия, извън
обичайните за сезона за съответния георграфски регион, непозволяващи изпълнение на
строително-монтажните работи и/или доспът до обекта, страните по договора подписват
Констативен протокол за наличие на тези условия, придружен с официална справка,
издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.
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(4) В случай на спиране на строителството, поради обстоятелства, посочени в
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, се съставя Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на
строителството (Приложение № 10). Срокът на изпълнение на задължението се счита за
спрян до подписване на акт за установяване състоянието на строежа и строителните и
монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по
общия ред и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11).
XII. ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 35. Настоящият договор може да бъде изменян само при условията на чл. 116
от Закона за обществените поръчки.
Чл. 36. (1) Договорът се прекратява:
1. с изпълнение на задълженията;
2. по взаимно съгласие;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните
условия:
1. ако в резултат на обтоятелства, възникнали след сключването му, не е в
състояние да изпълни своите задължения;
2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора или не отстранява установени неточности
или несъответствия констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор и отразени в
протокол;
3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде
открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За настъпването на тези
обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 37. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове
работи.
Чл. 38. Прекратяването на договора не освобождава страните от отговорност и
задължението за изплащане на неустойки, когато такива се дължат.
Чл. 39. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да:
1.
Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите свързани с
обезопасяване на строителната площадка;
2.
Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали,
за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;
3.
Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на
прекратяването.
XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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Чл. 40. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този
договор.
Чл. 41 (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да
бъдат в писмена форма за действителност и изпратени на адресите посочени в този договор.
(2) Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми
другата страна, същата се счита за редовно уведомена, ако съобщението е изпратено на
адреса от договора.
Чл. 42. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще
се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие
- по съдебен ред от компетентния български съд, в съответствие с българското
законодателство.
Чл. 43. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 44. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка страна.
Чл. 45. Неразделна част от договора са следните предложения от офертата на
участника – линеен график за изпълнение на СМР, предложението на участника в
откритата процедура с всички приложения.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МАНЧО ДЖУРКИН
Вр.и.д. Директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КЪДРИ УНУЗОВ
Счетоводител
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Образец № 6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника, наричан за
краткост по-долу УЧАСТНИК, е определен за изпълнител с Ваше Решение №
…………………….. след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село
Рибново – инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за
възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на
Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение,
открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на: ……………………(словом:
………………………), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в
съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (Банка), с настоящето
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от
Вас, но общият размер на които не надвишава: ................................... (словом:
……………………..), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше
писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил
някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде
изпратено до нас в пълен текст чрез обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето
оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на
същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след
постъпване на Вашата писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________ [посочва се дата и
час на валидност на гаранцията, съобразени с договорените условия - в срок до 30
(тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания
за задържането на гаранцията], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде
получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали
това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията се издава в полза на Община Благоевград и не може да бъде
прехвърляна.
Подпис и печат, (БАНКА)
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