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I.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обектът е разположен в УПИ XI, кв.74, ПИ 48619.503.400 по КК гр.Царево. Имотът е
Общинска собственост, с отреждане за спортен комплекс и площ от 37 072кв.м. В границите
на УПИ XI има изграден градски стадион, състоящ се от футболно игрище, открити трибуни,
разположени западно на игрището и едноетажна постройка с предназначение за съблекалня
и санитарни помещения.
Автомобилният и пешеходен достъп до УПИ XI, кв.74, ПИ 48619.503.400 по КК
гр.Царево, община Царево ще се осъществява от съществуваща и изградена улична
инфраструктура на гр.Царево. Имотът граничи с улици на изток и юг. При ситуирането на
сградата не се налага проектиране и изграждане на нова улична инфраструктура.
Новопроектираната сграда е ситуирана в западната част на поземления имот,
непосредствено до съществуващите трибуни на стадиона. Предвидени са два паркинга южно
и северно на сградата, с предвидени места и за инвалиди и автобуси.
Височината на новопроектираната сграда е макс. 10м. Всички помещения и зали са
достъпни и за хора в неравностойно положение.
1. Подробно описание на обекта:
Инвестиционният проект предвижда изграждането на сграда, в която водеща функция
има многофункционалната спортна зала. Залата е с площ от 2921кв.м. и е предвидена за
ледена пързалка, футболно игрище, тенис корт, волейболна и баскетболна площадка и зона
трибуни до кота +3,00 за 799бр. зрители.
Обособени са и следните помещения:
Приемна зала за посетители, в която са разположени кафетерия, санитарни и
подготвителни помещения, свързани с експлоатацията на зоната.
Зала за бойни изкуства; зала за аеробика; зала за фитнес, съблекални с душове и
санитарни помещения, съобразени с капацитета на допълнителните зали за спорт.
Обществената поръчка предвижда изграждането на част от предвидените в целия
инвестиционен проект СМР, а именно: изпълнение на стоманобетонната конструкция,
включваща следните конструктивни елементи: основи, колони, греди и стоманобетонова
плоча над трибуни.
Техническо решение
Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са в съответствие с
техническото решение на проекта и съгласно приложената количествена сметка към
документацията.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Контрол на качеството
Изпълнителят трябва да предостави на възложителя професионални строителни
дейности.
С оглед постигане на целите, участникът следва да има внедрени следните системи:
- БДС EN ISO 9001:2008 /БДС EN ISO 9001:2015/ или еквивалент за внедрена система
за управление на качеството или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал.7 от ЗОП с обхват
строителство и/или реконструкции и/или ремонтни работи;
- БДС EN ISO 14001:2004 /БДС EN ISO 14001:2015/ или еквивалент за внедрена
система за управление на околната среда или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал.7 от
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ЗОП с обхват строителство и/или реконструкции и/или ремонтни работи.
Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите:
Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете
на Изпълнителя, да бъде придружена задължително със сертификат за качество в
съответствие с определените технически стандарти и спецификации.
Изисквания за безопасност и координация
При изпълнение на работите, да се спазват всички изисквания на българското
законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за
пожарна безопасност.
При изпълнение на всички работи, да се спазват изискванията на Наредба №2 за
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
СМР от 22.03.2004.
В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по
отношение на подизпълнителите, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще действа като координатор.
На обекта ще се назначават единствено квалифициран персонал и работници, които са
годни да изпълняват качествено работите.
Защита на околната среда
При извършване на СМР по реализацията на обекта, да се включат мерки и дейности
за опазване и защита на околната среда, с цел да се гарантира спазването на законовите
разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на
хората, работещи на обекта, както и на населението в района.
Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските
разпоредби и закони за защита на околната среда.
Да бъдат сведени да минимум шума и праха на обекта. Обектът и прилежащите площи,
пътища и улици да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище.
Защита на дейностите
Изпълнителят трябва да защити и покрие всички материали и дейности, които може да
бъдат повредени от времето или при последващи работи. Защитното покритие трябва
внимателно да бъде премахнато, когато отпадне възможността за евентуална заплаха от
повреда и защитената повърхност да се запази чиста в перфектно състояние.
Всички повреди, предизвикани от недобре защитени работи, ще бъдат поправени за
сметка на изпълнителя.
Количествени сметки (приложение);
Технически проект за изпълнение на СМР - (приложение).
III. ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕРСОНАЛА, НА
КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО СТРОИТЕЛСТВОТО, КАТО МИНИМУМ:
Участникът следва да разполага с лица - ръководен състав, които ще отговарят за
изпълнението на предмета на поръчката с определена професионална компетентност за това,
като минимум както следва:
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Минимални изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на
строителството в поръчката:
Ръководни служители:
Технически ръководител, по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ – с професионална
квалификация строителен инженер, архитект или строителен техник или аналогична /в
случай, че образованието е придобито в друга държава/;
Общ професионален опит по специалността - 3 години;
Специфичен професионален опит – да е бил Технически ръководител при
изпълнението на СМР на минимум 1 /един/ обект за ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Изпълнен обект* - реализирани СМР с обхват ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Специалист по част Геодезия
Висше образование, квалификация: инженер геодезист или или аналогична /в случай, че
образованието е придобито в друга държава/;
Общ професионален опит по специалността - 3 години;
Специфичен професионален опит да е участвал като инженер геодезист или
аналогична при изпълнението на СМР на минимум 1 /един/ обект за ново строителство
и/или реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Изпълнен обект* - реализирани СМР с обхват ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Специалист по част „ВиК”
- Висше образование, квалификация: инженер „ВиК” или строителен техник „ВиК”
или аналогична /в случай, че образованието е придобито в друга държава/;
- Общ професионален опит по специалността - 3 години;
-Специфичен професионален опит – да е участвал като инженер „ВиК” или
строителен техник „ВиК” или аналогична при изпълнението на СМР на минимум 1 /един/
обект за ново строителство и/или реконструкция и /или рехабилитация и/или основен
ремонт на сграда с обществено предназначение.
Изпълнен обект* - реализирани СМР с обхват ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Специалист по част „Електро”
Висше образование, квалификация: инженер специалност „Електротехника” или ел.
техник или аналогична /в случай, че образованието е придобито в друга държава/;
Общ професионален опит по специалността - 3 години;
Специфичен професионален опит – да е участвал като ел. инженер или ел. техник или
аналогична при изпълнението на СМР на минимум 1 /един/ обект за ново строителство
и/или реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
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Изпълнен обект* - реализирани СМР с обхват ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Координатор по безопасност и здраве
– Да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2 за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително –
монтажни работи.
– Да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно
изискванията на ЗБУТ или еквивалент.
Общ професионален опит по специалността - 3 години;
Специфичен професионален опит – да е участвал като есперт по ЗБУТ при
изпълнението на СМР на минимум 1 /един/ обект за ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Изпълнен обект* - реализирани СМР с обхват ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Отговорник по Контрола на качеството
–Да притежава валиден документ за преминато обучение за контрол на качеството
на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните
продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалентно.
– Общ професионален опит по специалността - 3 години;
– Специфичен професионален опит – да е участвал като Отговорник по Контрола на
качеството по при изпълнението на СМР на минимум 1 /един/ обект за ново строителство
и/или реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Изпълнен обект* - реализирани СМР с обхват ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Един специалист не може да съвместява повече от една експертна длъжност в
изискуемия ръководен състав.
!!! В случай, че Участник предложи в своето техническо предложение експерт, който
не покрива минималните изисквания, описани по горе от Възложителя ще бъде
отстранен от процедурата.
Участникът следва да предостави автобиография (CV), подписана от всеки
експерт за изпълнение на поръчката, както и да приложи доказателства, от които е
видно, в какво се изразява участието на експерта при изпълнение на посочения обект,
както и че е изпълнявал съответната функция, както и доказателства за образование и
трудов стаж. Доказателствата могат да включват копия от дипломи, трудови книжки,
копия от договори, референции/удостоверения от възложители и други подходящи
документи, доказващи професионалната компетентност, образование, общ и
специфичен опит на експертите.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Всеки един от участниците в настоящата обществена поръчка, следва да посочи и обоснове
организацията, за всяка една от дейностите и конкретните задачи, в съответствие със
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задълженията по настоящата обществена поръчка и техническата спецификация, която да
има за резултат качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи.
Техническото предложение на всеки участник следва да съдържа:
Предложение за изпълнение на предвидените СМР, необходими за осъществяването на
предмета на поръчката. Следва да се обхванат всички дейности, да се опише тяхната
технологична последователност, отчитайки времето за изпълнението им, включително
подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в
приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане
целите на договора;
Предложение, относно организацията на работа и продължителността на всеки от
строителните процеси, в зависимост от представения технологичен подход за постигането на
целите на договора в съответствие с Техническата спецификация;
Предложение, относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от
участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и работна сила,
обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и
сьответните основни работи/процеси, отчитайки спецификата на обекта;
Предложение, относно план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне,
складиране, влагане) на основните материали, необходими за извършване на CMP.
Предвидени мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време на
изпълнение на СМР;
Посочени начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния
процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от
Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената
поръчка от страна на Възложителя;
Предвидени мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя. За
всяка една от дефинираните критични точки, трябва да са разгледани: аспекти на проявление
и степен на влияние върху изпълнението на договора; мерки за недопускане/
предотвратяване настъпването й и мерки за преодоляване на последиците при настъпването
й. Идентифицираните от Възложителя рискови критични точки с висока степен на
възможност за поява, които участниците трябва да разгледат са:
- Закъснение в сключването на договора с определения за изпълнител участник.
- Неблагоприятни метеорологични условия;
- Забавяне на срока за изпълнение на СМР, поради временно преустановяване на работа от
контролни органи, по причини независещи и извън действията на изпълнителя или забавяне
приемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и
консултанта, осъществяващ строителен надзор.
- Дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи.
Екологични аспекти на предложението, свързани с предмета на поръчката. Указания за
оценка, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката по
посочения аспект:
- Предотвратяване замърсяване на околната среда - почва, атмосферен въздух и др.
Участниците следва да предложат конкретни мерки за предотвратяване замърсяване на
околната среда - почва, атмосферен въздух и др., при изпълнение на всеки от основните
видове СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Ще бъдат приемани и
оценявани само мерки, които водят до конкретни, практически резултати, изразяващи се в
недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на основните видове CMP.
- Оценка на влиянието върху околната среда на процеса на подготовка и използване на
строителните материали. Участниците следва да посочат основните материали, които е
предвидено да се използват във връзка с изпълнението на работите, предмет на поръчката,
като оцени влиянието им върху околната среда в процеса на подготовката и тяхното
използване.
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- Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване
на отпадъците. Следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие изпълнението
предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10 от Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
За всеки един от анализираните отпадъци, освен конкретното посочване на вида отпадък
(напр. съществуващи бетонови павета), следва да се посочи и в коя категория от йерархичния
ред попадат последващите действия, които участникът предлага да
предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. Участниците е
необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при
съблюдаване на въведения йерархичен ред чрез цитираната наредба, т.е. преимуществено
отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това
е нецелесъобразно, то същите да бъдат оползотворени. Участникът трябва да представи
програма за управление на строителните отпадъци, за да бъдат спазени екологичните
изисквания по време на строителството, съобразно действащата нормативна уредба за околна
среда. Управлението на строителните отпадъци трябва да отразява препоръчителните
практики като цяло, съответно:
•
предотвратяване производството на отпадъци
•
минимизиране
•
повторна употреба
•
рециклиране
•
изгаряне
Представената програма за управление на отпадъците следва да бъде съобразена с предмета
на поръчката и да третира предотвратяване производството, минимизиране, повторна
употреба, рециклиране и изгаряне само на строителните отпадъци, които се очаква да бъдат
образувани, в резултат от изпълненото строителство /а не програма за управление на
строителни отпадъци по принцип/.
- Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителни отпадъци на определените
за това места, поддръжка на хигиена на строителната площадка и недопускане замърсяване
на уличната мрежа при внасяне и изнасяне на строителните отпадъци и материали до и от
строителната площадка. Участникът следва да опише организацията на събирането и
извозването на битовите и строителни отпадъци на определените за това места, като
представи виждането си за най-подходящите за това маршрути, съобразени с
местоположението на всеки един от обектите, както и за поддръжка на хигиена на
строителната площадка и да предложи конкретни мерки за недопускане замърсяване на
уличната мрежа при внасяне и изнасяне на строителните отпадъци и материали до и от
строителната площадка. Ще бъдат приемани и оценявани само мерки, които водят до
конкретни, практически резултати, изразяващи се в недопускане на разпиляване, разсипване
или друга форма на замърсяване на уличната мрежа.
Към предложението задължително следва да се представи график на договора (график
за изпълнението на поръчката), в който са посочени срокове за изпълнение за всеки от
етапите.
Линеен график (свободен формат по преценка на участника) който включва; Начало и
край на CMP (посочени в условни дати: напр. ден 1, ден 2, ден 3); Срокове за завършване на
отделните СМР; Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо); Работна ръка,
необходима за изпълнение на съответното СМР; Механизация, необходима за изпълнение
на съответното СМР. Линейният график е необходимо да отразява технологичната
последователност на различните видове СМР и да предвижда необходимото технологично
време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, да отразява необходимата
работна ръка и механизация за изпълнение на съответните видове СМР, както и да
съответстват на организацията и начина на изпълнение на поръчката, предложен от
участника. Сроковете предвидени в линейния график трябва да съответстват на сроковете
за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник. Предвидената работна
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ръка и механизация трябва да съответстват на предвиденото в представеното от участника
„Предложение за изпълнение на поръчката". Срокът /сроковете/ за изпълнение на
дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок
/срокове/ за изпълнение. На основание чл.33 от ППЗОП предложеният Линеен график,
неговата пълнота и начин на представяне не подлежат на оценяване, a се преценява само
неговото наличие като неразделна част от техническото предложение и съответствието му
с технологията за изпълнение на дейностите, описана в техническите спецификации.
Участник се отстранява от процедурата ако е представил предложение, в което липсва
линеен график като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката" или
приложения линеен график не съответства на предложението.
Важно!: Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и неговите
приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на
изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните
строителни работници и механизация, използваната технология, както и други
противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се
отстранява.
Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на
Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката,
ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника
и механизация, времевите предложения, както и други части на Предложението за
изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с
предложението за изпълнение на поръчката, учасникът се отстранява.

РАЗДЕЛ II
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
I. ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител
на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Царево – инж. Георги Лапчев, с
адрес: гр. Царево 8260, обл. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ №36, Тел.: 0590 / 55010, интернет
адрес: http://www.tzarevo.net/, e-mail: otdelpraven@gmail.com
2. Вид на поръчката
Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП, публичните възложители възлагат
обществени поръчки с прогнозна стойност по – голяма или равна на 10 000 000 – за
строителство чрез „открита процедура” по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Предоставеният финансов ресурс за извършване на строителството е в размер на 1 858
333.34 (един милион, осемстотин петдесет и осем хиляди, триста тридесет и три
лева и тридесет и четири стотинки) лева без вкл. ДДС. Предвид обстоятелството, че
естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите
спецификации и стойността, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог
или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, е налице
възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за
обществените поръчки ред за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“.

10

На основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП, Възложителите имат право да възложат конкретна
обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни
да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред.
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на
основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) чрез „открита процедура”.
Възложителят счита, че провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура
гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката,
респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, предоставени от
държавния бюджет. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се
постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се
възлага именно чрез открита процедура, целта на която, от друга страна е да защити
обществения интерес, посрдством осъществяване на контрол върху разходването на средства
от държавния бюджет, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни
условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на настоящата
обществена поръчка в максимална степен ще бъде съблюдавани принципите на добро
финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.
При провеждане на откритата процедура и възлагането на обществената поръчка ще
бъдат прилагани принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС).
Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен по реда и при
условията на ЗОП между определения изпълнител и Община Царево.
3. Правно основание за провеждане на обществената поръчка: чл. 73, ал. 1 от ЗОП
във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.
За неуредените в документацията условия по провеждането на обществената поръчка
се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането
му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на
публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане
на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на
изискванията на Възложителя.
4. Код по Общ терминологичен речник (CPV)
4.1. Основен предмет:
45000000 – строителни и монтажни работи
5. Обект и предмет на обществената поръчка
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ съгласно чл.3, ал.1, т.1 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Предмет на обществената поръчка е „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА
ЗАЛА гр. ЦАРЕВО, ОБЩИНА ЦАРЕВО - ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“.
6. Цел на обществената поръчка
Основната цел на обществената поръчка е да се изберe изпълнител, който да
изпълни част от предвидените в инвестиционния проект и количествената сметка, част
от настоящата документация, строително-монтажните работи (СМР).
7. Обособени позиции: не
Мотиви: Обществената поръчка се възлага с един договор, на един изпълнител. Целта
е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на обществената поръчка.
Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на
изпълнението на отделните видове дейности, а оттам и до разминавания при изпълнението,
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евентуална невъзможност за едновременна реакция, а естеството на дейностите предполага
технологична последователност и взаимна обвързаност. Възложителят преценява, че в
конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени
позиции. Предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е
неразделно свързана с останалите. Разделянето на обществената поръчка на обособени
позиции в настоящия случай е нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и
затруднения за възложителя при организирането и провеждането на процедурата.
8. Възможност за представяне на варианти в офертите
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
9. Място на изпълнение на поръчката
Обектът е разположен в ПИ 48619.503.400 по КК гр.Царево /УПИ XI, кв.74 по плана на
гр. Царево /.
10. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е в зависимост от срока, посочен в
Предложението за изпълнение на поръчката на избрания за изпълнител участник. Същият се
посочва в месеци.
Договорът за възлагане на поръчката влиза в сила от датата на подписването му между
Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще предостави цялата налична документация за
одобрения технически проект.
Договорът се счита за изпълнен, след двустранно подписан Констативен протокол за
действително изпълнените окончателни и подлежащи на заплащане видове и количества
СМР.
Изпълнението на договорът за СМР обхваща следния срок:
1. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на
строежа (Приложение обр.2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
Важно!: Срокът за изпълнение на СМР не може да бъде по – дълъг от 12 /дванадесет/
месеца и при изпълнението на договора продължителността му не трябва да надвишава
оферирания срок в Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Преди да пристъпи към оценяване на техническите предложения на участниците,
комисията проверява дали техническите предложения са изготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата, както и
наличие на съобразен с технологичната последователност на строителните процеси –
Линеен график.
Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от поставения
максимален срок ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.
11. Прогнозна стойност на поръчката:
Общата прогнозна стойност на поръчката се определя в български лева, без включен
ДДС и се оферира от участника в ценовото му предложение.
Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 1 858 333.34 (един милион,
осемстотин петдесет и осем хиляди, триста тридесет и три лева и тридесет и
четири стотинки) лева без ДДС или 2 230 000.00 /два милиона двеста и тридесет
хиляди/ лева с включен ДДС, в която стойност Възложителят е предвидил 10% (десет
процента) за непредвидени разходи и която се явява максимална обща стойност за
офериране от участниците при подаване на оферта. .
Непредвидени са разходите за допълнително възникнали количества и нови видове
работи, които не изискват допълнителни проектни решения.
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Непредвидените разходи ще бъдат заплащани, след доказаната им необходимост,
посредством съответни документи за извършването им и подписан протокол от участниците
в строителството. Допуска се заплащане на непредвидени разходи от Възложителя, за
появила се разлика в количества по време на строителството, ако вида работа е включен в
количествените сметки към обекта. В този случай остойностяването на непредвидените
разходи ще става на база единични цени за видове работи, включени в КСС на изпълнителя.
При възникване на непредвидени разходи, извън дейностите, включени в КСС,
остойностяването им, ще става на база ценообразуващи елементи, посочени в ценовото
предложение.
В прогнозната стойност на поръчката са включени всички разходи, свързани с
качественото й изпълнение, в описания вид и обхват, в т. ч. данъци, такси, печалба,
начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за
осъществяване на дейността в рамките на договорения период.
Единичните цени на видовете строителни и монтажни работи, посочени в ценовото
предложение на изпълнителя, не подлежат на увеличаване за целия срок на договора.
Общата предложена цена трябва да бъде в лева без ДДС, закръглени до втория знак
след десетичната запетая. Същата следва да включва всички разходи на Изпълнителя,
свързани с качествено и срочно изпълнение на предмета на договора.
ВАЖНО!: Прогнозната стойност се счита за максимална стойност, която може
да бъде предложена от участниците за изпълнение на дейностите.
Участник, предложил обща цена за изпълнение по-висока от прогнозните
стойности, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
12. Начин на финансиране и плащане.
12.1. Начин на финансиране
Финансирането на обществената поръчка се извършва в съответствие и в рамките на
разчетените средства в годишния общински бюджет на Община Царево, като обекта на
настоящата обществена поръчка попада в обхвата на две финансови години 2020 год. и 2021
год.
Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, както следва:
- финансиране в размер на 762 964,33 /седемстотин шестдесет и две хиляди, деветстотин
шестдесет и четири лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС, респективно 915 557,20
/деветстотин и петнадесет хиляди, петстотин петдесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева
с ДДС, е осигурено от РБ, чрез предоставене на целеви средства, през 2018 година, с писмо
на Министерство на финансите с изх.№ФО-77 от 19.12.2018 год. Предоставените целеви
средства, не са усвоени през 2019 г. от Община Царево, поради което, съгласно чл.42 ал.1 от
Постановление № 381 от 30.12.2019 година на Министерски съвет, се разходват за същата
цел през 2020 г.
- финансиране в размер на 833 333,34 /осемстотин тридесет и три хиляди, триста
тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ лева без ДДС, респективно 1 000 000,00
/един милион лева/ лева с ДДС, е осигурено от банков кредит, съгласно Решение №362 от
Протокол №22 от 24.04.2018 г. на Общински съвет - Царево;
- финансиране в размер на 262 035.67 /двеста шестдесет и две хиляди и тридесет и пет
лева и шестдесет и седем стотинки/ лева без ДДС, респективно 314 442.80 /триста и
четиринадесет хиляди, четиристотин, четиридесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева с
ДДС, ще бъде осигурено за сметка на общинския бюджет.
12.2. Начин на плащане: Възнаграждението за извършените работи, предмет на
настоящата общества поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в договора за
обществена поръчка и в настоящата документация.
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- Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 762
964,33 /седемстотин шестдесет и две хиляди, деветстотин шестдесет и четири лева и тридесет
и три стотинки/ лева без ДДС, респективно 915 557,20 /деветстотин и петнадесет хиляди,
петстотин петдесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева с ДДС. Плащането се извършва в
30-дневен срок след представяне на гаранция за целия размер на авансовото плащане и
започване на строителството с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне
на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №
3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
-Междинни плащания: до 45% от стойността на сключения договор за изпълнение на
обществената поръчка, платими до 30 (тридесет) дни след двустранно подписан Констативен
протокол за действително изпълнените и подлежащи на заплащане видове и количества СМР
и издадена фактура от Изпълнителя. Във всяка фактура за междинно искане, трябва да бъде
приспаднато процентно авансовото плащане;
- Окончателно плащане: в размер на разликата между действително извършените и приети
СМР и платените суми по междинните плащания, в срок до 30 (тридесет) дни след
двустранно подписан Констативен протокол за действително изпълнените окончателни и
подлежащи на заплащане видове и количества СМР и издадена фактура от Изпълнителя.
Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора
за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в
съответствие с чл. 116 от ЗОП.
В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, Изпълнителят е
възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител и същата може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на
чл. 66, ал. 7, 8, 9 и 10 от ЗОП. По отношение на директните разплащания към подизпълнител
се прилагат настоящите Указания и проекта на договора.
Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане
Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част
от тях като недължими.
Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато
искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на причината
за отказа.
13. Срок на валидност на офертата
Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни и започва да
тече от датата, която е определена за краен срок за получаване на офертите.
Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от възложителя като
несъответстващо на изискванията.
Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато
той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят
валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или
не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
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1. Общи изисквания
1.1. Открита е процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат
оферта. Заинтересовано лице е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването
на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда
от твърдяното нарушение.
1.2. Участник в 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, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
§ 2, т. 15 от ДР на ЗОП: „Законодателство на държавата, в която участникът е
установен" е:
а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на
международното частно право;
б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от
Кодекса на международното частно право;
в) за обединенията или други образувания, които не са юридически лица – правото на
държавата, в която са регистрирани или учредени.“
1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
1.4. При участие на обединения възложителят не поставя изискване да имат определена
правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица, 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.
1.5. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум
следната информация:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка.
1.6. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване
на офертите.
1.7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.9. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
1.10. 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 договора за създаване на обединението.
1.11. Участниците могат за конкретната обществена поръчка да се позовават на
капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на
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критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и
професионалните способности.
1.12. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само
ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет.
1.13. 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.
1.14. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
1.15. Участниците посочват 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.
1.16. Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване
от процедурата.
1.17. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява
Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на
поръчката.
1.18. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от
условията по т. 1.16 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за
обществена поръчка.
1.19.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида
на дейностите, които ще изпълнява.
1.20. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
По смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т.
13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.“
"Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение
с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице;
или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице;
или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическо лице.“
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2. Лично състояние на участниците
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, когато:
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. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна;
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 участника, или аналогични
задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната
липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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;
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 участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за
членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан
участникът, 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.
9. В случаите по т. 8, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 на чл. 54 ЗОП, се отнасят и за това физическо лице.
10. т. 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.
2.2. В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП, Възложителят
ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник,
за когото са налице следните обстоятелства:
а)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
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1);
б) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието (чл. 55, ал. 1, т. 2);
в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3);
г) 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
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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 (чл. 55, ал. 1, т. 4);
д) лице по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП е опитало да: повлияе на вземането на решение
от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането,
включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или получи
информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане
на обществена поръчка (чл. 55, ал. 1, т. 5);
2.3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник: който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления
по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от Наказателния кодекс, а в
случай че участникът е чуждестранно лице – за престъпления, аналогични на посочените,
както и когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
2.4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, по отношение на когото е налице свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП
с другите участници в обществената поръчка.
§ 2, т. 44 от ДР на ЗОП: „Свързано предприятие“ е предприятие, чиито годишни
отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие със Закона за
счетоводството, или всяко предприятие, което:
а) може да е пряко или непряко под доминиращото влияние от страна на
възложителя, или
б) може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или
в) заедно с възложителя попада под доминиращото влияние на друго предприятие
поради собственост, финансово участие или правилата, които се прилагат към него.“
2.5. Не могат да участват в процедура по обществена поръчка по ЗОП и
нормативните актове по прилагането му лица, за които са налице обстоятелствата съгласно
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не е налице
изключението по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС:
„На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и
на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено:
участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и
нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на
обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС:
Членове 3 и 3а не се прилагат, когато:
1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) акциите на дружеството, в
което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в
държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар,
определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат
изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на
информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран
пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни
стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на
съответния специален закон;
2. (доп. – ДВ, бр. 48 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието
дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България
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има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила
споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици – физически
лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) дружеството,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа
група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите
действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува
на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на
Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;
4. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.) дружеството, в което пряко или косвено участва
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на
периодични печатни произведения и е представило информация за действителните
собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на
печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на
медийни услуги;
5. (нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава –
страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация,
както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение,
гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите
действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за
дейностите, за които се прилага споразумението;
6. (нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на
отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25
ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския
съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и
неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за
дейностите, за които се прилага решението;
7. (нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с
която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги
на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически
лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
8. (нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г. , в сила от 1.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието
дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България
има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и
задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска
организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в
регистъра по чл. 6.
§ 1, т. 64 от ЗКПО: „Юрисдикции с преференциален данъчен режим са
държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят
информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15
февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното
облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните
последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:
а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между
Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или
многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република
България или Европейския съюз и съответната държава/територия;
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б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между
Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или
многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или
Европейския
съюз
и
съответната
държава/територия,
но
съответната
държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;
в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху
доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече
от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в
Република България.“
Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на
финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите и се обнародва в "Държавен вестник".
2.6. Не могат да участват в процедура по обществена поръчка по ЗОП и
нормативните актове по прилагането му лица, за които са налице обстоятелствата по чл. 69
от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Обстоятелствата по т. 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 се посочват от участниците в ЕЕДОП,
Част III: Основания за изключване, Г. „Други основания за изключване, които може да
бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или
възложителя на държава членка“.
2.7. Лицата чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. физическите лица, които представляват юридическо лице в състава на органите по
т. 2;
4. физическото лице, което по пълномощие представлява участника или юридическото
лице в състава на негов контролен или управителен орган.
Лицата по т. 1 и т. 2 са, както следва:
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 управителя, 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.
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В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист декларацията се
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата
при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.
2.8. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се
прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.
2.9. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя.
2.10. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата
той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват
в ЕЕДОП.
2.11. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие
по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП
може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите
задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се
попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
2.12. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:
2.12.1. ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението;
2.12.2. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към
обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
2.13. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение
на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица ЕЕДОП се представя от всеки един от
тях.
3. Критерии за подбор на участниците
3.1. Общи условия
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото
състояние, техническите и професионални способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само
ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет.
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.
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 договора за създаване на обединението.
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Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 ЗОП.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:
- 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;
- третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които
ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
3.2. Критерии за подбор, отнасящи се до годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност на участниците.
1. Участниците следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на
строителя на основание чл. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя.
Чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите: „Строителите, изпълняващи
строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на
територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в
Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство",
подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя.“
Чл. 4. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален
регистър на строителя: „На вписване в регистъра подлежат строителите, които
изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория
съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове
строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008), позиция "Строителство".
Минимално ниво:
Регистрацията трябва да отговаря на категорията на строежа, предмет на обществената
поръчка:
Обектът е Трета категория, съгласно съгласно Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и чл. 6, ал. 3, т.4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи.
Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи І група: строежи от високото строителство (жилищно,
обществено - обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни
съобщителни мрежи и съоръжения, ІІІ – та (трета) категория – чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ 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.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този
критерий за подбор чрез попълване на Част ІV: Критерии за подбор, раздел А „Годност“,
т.1) в ЕЕДОП.
На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП при сключване на договор, избраният за
изпълнител участник представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за
подбор.
Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на
Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) или
валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава
регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване
на препратка към публичен регистър.
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Чуждестранните лица трябва да бъдат вписани в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът е
чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване
на офертата си или не притежава еквивалентен документ, то същият прилага декларация
(свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (http://register.ksb.bg/), или
еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в
30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи
изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или
съответен регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на
вписването в ЦПРС, в случай, че в страната, в която участника е установен не е въведено
аналогично изискване и задължение за първоначално вписване в еквивалентен регистър.
Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите, когато физически или
юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и
монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.
Съгласно чл. 3, ал. 4 от ЗКС участието в обединението не поражда права за лицата, които не
са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и
монтажни работи.
3.3. Критерии за подбор, отнасящи се до икономическото и финансовото
състояние на участниците
1. Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова
изискване произтича от нормативен акт.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този
критерий за подбор само като попълват част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б:
Икономическо и финансово състояние, т. 5) в ЕЕДОП.
Минимално ниво:
Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците
в строителството по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна
сума за строежи с обхват: минимум трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗУТ,
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството).
Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка
„Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще
извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
„Чл. 171 от ЗУТ Проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част
"Конструктивна", консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен
надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия
или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.“
„Чл. 2. (1) от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството:
Лицата, задължени да имат застраховка при условията и по реда на наредбата, са:
1. проектантът - за изработване на инвестиционни проекти;
2. консултантът - за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния
проект със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен
надзор;
3. строителят - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове
строителни и монтажни работи;
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4. лицето, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в
случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор;
5. лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на
инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.
(2) Предмет на задължително застраховане по наредбата е професионалната
отговорност на лицата по ал. 1 за вреди, причинени на други участници в строителството
и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод
изпълнение на задълженията им.“
„Чл. 5, ал. 2 Минималната застрахователна сума за строител е, както следва:
3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 200 000 лв.;
На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП при сключване на договор, избраният за
изпълнител участник представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за
подбор.
Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие на
застраховка „Професионална отговорност“, или валиден еквивалентен документ, или
декларация, или удостоверение за наличието на такава застраховка от компетентните органи,
съгласно националния му закон, или чрез посочване на препратка към публичен регистър в
случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална
база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите
от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние
с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
3.4. Критерии за подбор, отнасящи се до техническите и професионални
способности на участниците
1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тези
на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този
критерий за подбор само като попълват част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В:
Технически и професионални способности, т. 1а) в ЕЕДОП.
Минимално ниво:
Участниците да имат опит в извършване на строителство (на поне един обект), което е
идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през
последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, да се
разбира изпълнението на СМР на минимум 1 /един/ обект за ново строителство и/или
реконструкция и /или рехабилитация и/или основен ремонт на сграда с обществено
предназначение.
Доказване: Преди сключването на договора, участникът, избран за изпълнител, следва
да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката,
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да има внедрени следните системи:
- за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 /БДС EN ISO
9001:2015/ или „еквивалент“ за внедрена система за управление на качеството или
еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал.7 от ЗОП с обхват строителство и/или
реконструкции и/или ремонтни работи;
- за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 /БДС EN ISO 14001:2015/
или „еквивалент“ за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентни
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мерки, съгласно чл. 64, ал.7 от ЗОП с обхват строителство и/или реконструкции и/или
ремонтни работи.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този
критерий за подбор само като попълват ІV „Критерии за подбор“, Раздел Г: Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в ЕЕДОП.
Доказване:
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи
съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти - EN ISO 9001:2008
/БДС EN ISO 9001:2015/ и/или еквивалентно – за управление на качеството; сертификати,
издадени от акредитирани лица, за екологично управление - EN ISO 14001:2004 /БДС EN
ISO 14001:2015/ и/или еквивалентно - за управление на околната среда.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп
до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него.
Забележка!: При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с минималните изисквания за технически и професионални
способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители,
посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела
от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители
в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите
задължения.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо
от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и
професионалната компетентност. Третите лица трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникиците се
позовават на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване
от процедурата.
На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП при сключване на договор, избраният за
изпълнител участник представя документи, удостоверяващи липсата на основанията
за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии
за подбор.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да
води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
Чл. 54 от ЗПКОНПИ: „Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително
придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права,
25

получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване
на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на
или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба,
отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие“.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
1. Изисквания към офертите
1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
1.2. Офертите се изготвят на български език. В случай, че документите се представят
на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език.
1.3. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или
лицето, упълномощено от участника да го представлява.
1.4. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с
подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“.
1.5. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
1.6.Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
1.7. Документите, съдържащи се в офертата се подписват само от законните
представители на участника, съгласно съдебната /търговската/ му регистрация или от
изрично упълномощени за това лица.
1.8. Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата
на подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил друг срок.
1.9. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
Участниците не могат да предявяват спрямо Възложителя каквито и да било претенции за
разходи, направени от тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от
резултата или самото провеждане на процедурата.
1.10. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на
възложителите.
1.11. Отговорността за правилното разучаване на документацията за обществената
поръчка се носи единствено от участниците.
1.12. С подаването на оферти 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.
1.13. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
1.14. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
1.15. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
1.16. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
1.17. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
2. Изисквания към съдържанието на офертата:
2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка 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.
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Върху опаковката участникът посочва:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2
от ППЗОП.
Всички документи трябва да са:
а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на
представляващия участника;
б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, съгласно търговската регистрация на участника;
в) не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
3. Съдържание на Опаковката:
3.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника – попълва се Образец № 1.
3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие
с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя – за участника, 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 – попълва се Образец № 2. Представя се към офертата на електронен
носител, позволяващ последващото му отваряне от членовете на комисията.
Считано от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени
поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската
комисия.
3.2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП:
ВАЖНО! Предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, Единният европейски
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец,
утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата
процедура следва задължително предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва
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.
Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в
нередактируем формат и да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на
лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.
Съставеният от Възложителя образец на ЕЕДОП за участие в процедурата е
предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и DOC.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните варианти:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП.
Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и достъпна на адрес:
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg , без необходимост от предварителна регистрация.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на
Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
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Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк: https://espd.eop.bg/espdweb/filter?lang=bg, да избере български език, с което действие се влиза в системата за
електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране
на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта –
„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се
избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза
прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се
избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат
XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването,
системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се
запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат
задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който
се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена
на сайта на Агенцията за обществени поръчки.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр,
подготвен от Възложителя в DOC формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен
подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната,
непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Третата 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 заявленията/офертите,
като участникът задължително посочва този интернет адрес в описа на документите.
Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна
процедура за обществена поръчка, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по
електронен път до вече изготвения и подписан електронно ЕЕДОП и съдържащата се в него
информация е все още актуална към датата на подаване на офертата в настоящата процедура.
В този случай, вместо ЕЕДОП, участникът представя подписана от него (лице, което може
самостоятелно да го представлява) декларация за повторно използване на ЕЕДОП, като
посочва и адресът, на който е осигурен достъп до документа.
В ЕЕДОП 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.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената
поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един
ЕЕДОП.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената
поръчка, но ще ползва капацитета на трето/и лице/а по отношение на критериите, свързани с
технически способности и професионална компетентност, посочени от възложителя,
представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. По отношение на тези
трети лица не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно
настоящите указания и трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които,
участникът се позовава на техния капацитет.
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Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената
поръчка, но ще ползва капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен отделен ЕЕДОП
за всеки подизпълнител. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице
основания за отстраняване от процедурата, съгласно настоящите указания и трябва да
отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела от предмета на поръчката, които
ще изпълняват.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време, след отварянето
на офертите, представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
възлагане на поръчката.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
Документи, които участникът трябва да представи при изискване от комисията
за удостоверяване на съответствието си с критериите за подбор:
1. Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден
еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава
регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон или чрез посочване
на препратка към публичен регистър.
2. Заверено от участника копие на застраховка „Професионална отговорност“, или
валиден еквивалентен документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава
застраховка от компетентните органи, съгласно националния му закон, или чрез посочване
на препратка към публичен регистър в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и
безплатен достъп до съответната национална база данни.
3. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката,
придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата,
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания.
4.1.Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008
/БДС EN ISO 9001:2015/ или „еквивалент“ за внедрена система за управление на
качеството или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал.7 от ЗОП с обхват строителство
и/или реконструкции и/или ремонтни работи;
4.2. Сертификат за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 /БДС EN
ISO 14001:2015/ или „еквивалент“ за внедрена система за управление на околната среда
или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал.7 от ЗОП с обхват строителство и/или
реконструкции и/или ремонтни работи.
3.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
3.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от
възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че
е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
3.3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
3.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;
3.3.1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.
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3.3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
3.3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
3.3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;
3.3.2.3. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение
от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или
нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на
процедурата.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден
актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или
концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за
времето, определено с присъдата или акта.
3.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение,
в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата
включени в обединението.
Документът следва да съдържа следната информация:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка.
3.5. Техническо предложение съдържащо:
3.5.1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изготвения инвестиционен проект във фаза „технически проект“ – попълва
се Образец № 3;
Предложението трябва да е съобразено с изискванията на Техническата спецификация
на Възложителя и изготвения инвестиционен проект.
В техническото предложение 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, съоръжения и строителни обекти.
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.
3.5.2. линеен график;
Важно!: Линейният график следва да обосновава предложения от участника срок за
изпълнение на СМР. В противен случай участникът ще бъде отстранен.
Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или
приложението към него или представеното от него Предложение или Приложение към
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него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от
участие в поръчката.
Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в приложението към него
участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и
взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в
които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на
поръчката, се отстранява от участие.
Участник, чийто линеен график има липсващи изискуеми показатели, показва
технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие
с техническата спецификация или други условия, заложени в поръчката или нормативен
документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие.
3.5.3. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 4;
3.5.4. декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП - попълва
се Образец №5;
3.6. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри "
а) „Ценово предложение” - попълва се Образец № 6 – в оригинал, пописано от
представляващия участника или упълномощено лице, ведно Количествено стойностнасметка на хартиен носител и на електронен носител във формат Excel.
Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква
информация относно цената.
Участници, които и по какъвто 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.
Участникът следва да представи техническото и ценово предложение, сканирани
във формат „PDF” на електронен носител /CD/.
Ако е приложимо, се прилага Декларация (образец №7) относно това коя част от
офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.
4. Запечатване
Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се
запечатват в непрозрачна опаковка, върху която в горния десен ъгъл се изписва:
Община Царево
гр. Царево 8260, обл. Бургас,
ул. „Хан Аспарух“ № 36
За участие в открита процедура с предмет: ………………………………….
В долният ляв ъгъл на опаковката се изписва:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименование на поръчката.
Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други
фирмени печати и знаци.
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5. Подаване на оферти
5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес:
Гр. Царево, п. код 8260, ул. Хан Аспарух № 36, Фронт – офис, всеки работен ден, до
крайния срок за подаване на офертите посочен в обявлението – 04.05.2020 г. до 17:00
часа.
5.2. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
възложителя.
5.3. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
5.4. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в
процедурата.
5.5. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст
„Допълнение/Промяна на оферта“ (с входящ номер).
6. Приемане и връщане на оферти
6.1. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
1. подател на офертата;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
6.2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
6.3. 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.
6.4. 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 списък,
който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на
лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 6.1.
6.5. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
6.6. Получените офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51 ЗОП, за
което се съставя протокол с данните по т.1. Протоколът се подписва от предаващото лице и
от председателя на комисията.
7. Отваряне на офертите
7.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която
ще започне своята работа в часа и на датата, посочени в обявлението за обществената
поръчка в сградата на община Царево, заседателната зала-фронт-офис в административната
сграда на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево.
7.2. Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал.
1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
7.3. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
ІV. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА
1. При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено
до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в
профила на купувача писмени разяснения.
1.1. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до четири дни от
получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
1.2. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т.
1.
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2. Разходи по подготовка на офертата
Всички разходи, свързани с участието в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са
изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.
3. Обмяна на информация
3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се
позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда
определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни
представители и:
а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата;
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в
изработването и приемането на документацията за обществена поръчка.
3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към
провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно
извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и
по реда, определени с документацията.
3.3. Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички
документи, публикувани на създадения и поддържан от него профил на купувача.
3.4. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое
решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от
издаването им.
3.5. Решенията по т. 3.4 се изпращат:
1. на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с
електронен подпис
или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
2. по факс.
3.6. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на
получаване на решението.
3.7. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т.
3.5, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята
за връчено от датата на публикуване на съобщението.
V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА

Офертите постъпили за учaстие и достигнали до етап оценка се оценяват по
следната методика за оценка:
Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и бъдат
допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани въз основа на „икономически най-изгодна
оферта“.
Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се
оценяват по следния начин:
Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически найизгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния
критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз
основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти,
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свързани с предмета на обществената поръчка.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на
офертата.
1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява
въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти,
свързани с предмета на обществената поръчка:
Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.
Оценките се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната
запетая.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от
индивидуалните оценки по определените предварително показатели и има максимална
стойност 100 точки. Комплексната оценка се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование)
1. „Професионалната компетентност
на персонала“ (П1)
2. „Качество на техническото
предложение“ (П2)
2. „Ценово предложение“ (П3)

Максимално
възможен
брой точки

Относителна
тежест в КО

15

20%

35

40%

50

40%

КО=П1х0,2+П2х0,4+П3х0,4, където:
• П1 е показател „Професионалната компетентност на персонала“
• П2 е показател „Качество на техническото предложение“
• П3 е показател „Ценово предложение“

1.
Начин за определяне на оценката по показател П1 — „Професионалната
компетентност на персонала“ – общ максимален брой 15 точки.
Метод на формиране на оценката:
По този показател ще бъдат оценявани предложените експерти на Участниците, чиито общ
професионален и специфичен опит надграждат минималните изисквания на Възложителя,
описани в Техническата спецификация.
П1= ПП1+ ПП2
Таблица №1 – Подпоказател 1 за надграждане на общ професионален опит – ПП1,с
максимален брой 5 точки
ПП1 - Подпоказател 1
3 точки
5 точки
Общ професионален опит по Надграждащи изисквания
Надграждащи изисквания
специалността
5 години за всеки от 8 години за всеки от
експертите
експертите
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- В случай, че един или повече от предложените експерти от Участника не покрива
награждащите изисквания за съответните точки, Участникът няма да получи точки
или съответно ще бъде оценен с точките, за които покрива изискванията.
Таблица №2 – Подпоказател 2 за надграждане на специфичен професионален опит – ПП2,
с максимален брой 10 точки
ПП2 - Подпоказател 2
5 точки
10 точки
Специфичен професионален Надграждащи изисквания
Надграждащи изисквания
опит
2 проекта* за всеки от 3 проекта* за всеки от
експертите
експертите
Изпълнен проект* - реализирани дейности по изпълнени договори с обхват, посочен в техническата
спецификация на Възложителя за всеки един експерт поотделно.

- В случай, че един или повече от предложените експерти от Участника не покрива
награждащите изисквания за съответните точки, Участникът няма да получи точки
или съответно ще бъде оценен с точките, за които покрива изискванията.
!!! В случай, че Участник предложи в своето техническо предложение експерт, който
не покрива минималните изисквания, описани от Възложителя в техническата
спецификация ще бъде отстранен от процедурата.
В случай, че Участник не покрива изискванията за надграждане по подпоказател ПП1
и ПП2, но в същото време покрива минималните изисквания на Възложителя, съгласно
техническата спецификация, то той не получава точки по съответния подпоказател.
Предлагането на допълнителни експерти, извън изброените в техническата
спецификация няма да бъдат оценявани и няма да се присъждат точки по показателя
Професионалната компетентност на персонала.
2.
П2 е показател „Качество на техническото предложение“ - с максимален
брой 35 точки.
!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните
изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на
предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя,
посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и инвестиционен
проект за обекта, на действащото законодателство, съществуващите технически
изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така
изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на
пръчката“ по смисъла на чл.107.т.2, буква „а“ от ЗОП.
Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за
качество комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите
предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качественото
изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.
Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на
Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на
офертите), се оценяват както следва:
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П2 - показател „Качество на техническото предложение “
Предложената от Участника технологична последователност, гарантира
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката,
съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата
документация по процедурата (технически инвестиционен проект и
технически спецификации).
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на
изпълнение, доказва нейната приложимост по отношение на конкретния
строеж-предмет на поръчката, предвид неговите характеристики,
местоположение и спецификации, а не са мерки от общ характер (т.е.
приложими към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват
и характерни особености).
Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в
предмета на поръчката СМР, са обвързани с предложения технологичен
подход.
При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строителномонтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът
е отчел, както технологичните (произтичащи от предписаната технология),
така и организационните (свързани с организацията и необходимите
ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж-предмет на
поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и
предотвратяване на възможни закъснения.
Предложени са конкретни методи и начини за предварително
информиране на обществеността за районите на работа и за планираната
организация на трафика на строителната механизация, необходима за
изпълнение на строителството.
Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за
избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.
Предложената от Участника технологична последователност гарантира
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката,
съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата
документация по процедурата (технически инвестиционен проект и
технически спецификации).
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на
изпълнение, доказва нейната приложимост по отношение на конкретния
строеж-предмет на поръчката, предвид неговите характеристики,
местоположение и специфики.
Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в
предмета на поръчката СМР, са обвързани с предложения технологичен
подход.
При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът
е отчел както технологичните (произтичащи от предписаната технология),
така и организационните (свързани с организацията и необходимите
ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж-предмет на

Максимален
брой точки
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поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и
предотвратяване на възможни закъснения.
Предложени са конкретните методи и начини за предварително
информиране на обществеността за районите на работа и за планираната
организация на трафика на строителната механизация, необходима за
изпълнение на строителството.
Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за
избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.
Допълнително са посочени конкретни действия на персонала
(инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника,
водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на
работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на
строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.
Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и
оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при
изпълнението.
Предложената от Участника технологична последователност гарантира
изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката,
съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата
документация по процедурата (технически инвестиционен проект и
технически спецификации).
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на
изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния
строеж-предмет на поръчката, предвид неговите характеристики,
местоположение и специфики.
Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в
предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен
подход.
При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строителномонтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът
е отчел както технологичните (произтичащи от предписаната технология),
така и организационните (свързани с организацията и необходимите
ресурси) зависимости между работите на конкретния строеж-предмет на
поръчката по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и
предотвратяване на възможни закъснения.
Предложени са конкретните методи и начини за предварително
информиране на обществеността за районите на работа и за планираната
организация на трафика на строителната механизация, необходима за
изпълнение на строителството.
Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за
избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.
Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия
състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на
навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до
съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и
доведе до занижаване на качеството.
Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и
оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при
изпълнението.
Допълнително се предлага при реализацията на обекта да бъдат
използвани относими и приложими методи, техники и начини на работа,
които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и
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въздуха (прахово замърсяване на градска, пътна и др. инфраструктура,
депониране на отпадъци).
Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно
отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното
предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за
извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения
при изпълнението.

П2=…………………………………т.

Към предложението задължително следва да се представи линеен график на договора
(график за изпълнението на поръчката), в който са посочени срокове за изпълнение за всеки
от етапите и обектите на изпълнение.
2. Оценка по показател П3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да
се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на
документацията за участие в процедурата.
Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:
Предложена цена – П3 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с общ
максимален брой - 50 точки.
Предложена цена – П3 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на
участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева):
П3= Предложена минимална обща цена в лева х 50

Предложена обща цена от участник
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с предходния текст.
VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисия за провеждане на откритата процедура
1.1. След изтичане на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисия
за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията се
състои от нечетен брой членове.
1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, по отношение на които не е
налице конфликт на интереси с участниците.
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1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са
узнали във връзка със своята работа в комисията.
1.4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП след предоставяне на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато
настъпи промяната в декларираните обстоятелства.
1.5. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:
1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. в хода на провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси.
1.6. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
2. Публично отваряне на офертите
2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване.
2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата
самоличност и представяне на съответните пълномощни.
2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
2.2. Председателят на комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на
тяхното постъпване и оповестява тяхното съдържание.
2.3. Най-малко трима от членовете й подписват техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“
2.4. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите
участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови
параметри".
С извършване на действията по т. 2.2 - 2.4 приключва публичната част от заседанието
на комисията. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.
3. Действия на комисията след отваряне на офертите
3.1. Комисията разглежда информацията в ЕЕДОП за съответствие с критериите за
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
3.2. 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 т. 3.1. и
изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
3.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 3.1. 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.
Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от
участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено,
че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това
не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата,
които могат самостоятелно да представляват участника.
3.4. След изтичането на срока по т. 3.3 комисията пристъпва към разглеждането на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
3.5. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците,
и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други
органи и лица.
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3.6. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
3.7. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за
съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
4. Отваряне на ценовите предложения
4.1. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
4.2. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото
предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на
офертите по другите показатели.
4.3. 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. 1 ЗОП. Комисията
обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите
предложения и ги оповестява.
5. Отстраняване на участници в процедурата
Комисията след прилагане на изискванията на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП предлага
на възложителя да отстрани:
а) участник, който не е отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б) участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на
процедурата;
в) участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката;
г) участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания,
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и
трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;
д) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
е) участници, които са свързани лица;
ж) участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне,
включително за форма, начин, срок и валидност;
з) лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
6. Искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
6.1. 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.
6.2. Обосновката по т. 6.1 може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги
или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на
строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
6.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обстоятелствата по т. 6.2, на които се позовава участникът. При необходимост от
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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.
6.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи
са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения
в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в
приложение № 10 от ЗОП.
6.5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи
са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения
в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да
докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл.
107 от ДФЕС.
7. Оценка на офертите и класиране на участниците
7.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предварително обявените условия.
7.2. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
7.3. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство
се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
7.4. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.
VІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
1.1. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП възложителят
издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
1.2. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са
изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54,
ал. 4 и 5, и отговаря на критериите за подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
2. Прекратяване на процедурата
2.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с
мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП:
- не е подадена нито една оферта;
- всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма,
начин и срок, или са неподходящи;
§2, т. 25 от ДР на ЗОП: "Неподходяща оферта" e оферта, която не отговаря на
техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката 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.
- 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;
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- 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.
2.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:
- е подадена само една оферта;
- 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 ЗОП, 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.
VІІІ. ГАРАНЦИИ
1. Гаранция обезпечаваща изпълнението на договора
1.1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 3 (три
процента) % от стойността на договора без ДДС.
1.2. Гаранцията се представя в една от следните форми:
- депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя:
Община Царево:
Банка „ДСК“, клон Царево, офис гр. Царево, IBAN: BG65STSA93003391581610 BIC:
STSABGSF;
- банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя;
Валидността на банковите гаранции следва да бъде: Срокът на валидност на
гаранцията е 30 (тридесет) дни след приключване на строително-монтажните работи по
обекта на настоящия договор.
Ако определеният изпълнител избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да
бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което
Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на
обществената поръчка.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Валидността на застраховката следва да бъде: Срокът на валидност на застраховката
е 30 (тридесет) дни след приключване на строително-монтажните работи по обекта на
настоящия договор.
1.3. Определеният изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение
на договора за обществена поръчка.
1.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова
гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето
лице – гарант. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата
гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
1.5. 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.
1.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал
на банковата гаранция и застраховката или оригинал/и на платежния документ за внесената
по банков път гаранция за изпълнение на договора при подписването му. Гаранцията за
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изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на
възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.
1.7. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на
гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от
определения в процедурата/договора размер.
1.8. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
1.9. Гаранционният срок започва да тече от датата след приемането с протокол за
действително изпълнени СМР.
1.10. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
ІХ.
ДОГОВОР
ЗА
ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА.
ДОГОВОР
ЗА
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Сключване на договор
1.1. Възложителят сключва писмен договор с участника, класиран на първо място и
определен за изпълнител.
1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, възложителят
може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и
да сключи договор с него.
1.3. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в
документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на
които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се
допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП и са
наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. Когато
за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна
отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.
1.4. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, 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.
1.5. Възложителят няма право да сключва договор преди изтичане на 14 дни от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
1.6. Възложителят няма право да сключва договор с избрания изпълнител преди
влизане в сила на всички решения по процедурата.
1.7. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на
обществената поръчка.
2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора
2.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 ЗОП
(ако е приложимо);
Регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ, когато участникът е обединение,
което не е юридическо лице
2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за
третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
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4. 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.
2.2. В случаите по т. 2.1 възложителят няма право да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени и са актуални;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази
данни на държавите членки.
В случаите по 2.2.1 преди сключване на договора определеният изпълнител декларира
писмено, че предоставените документи са актуални.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
2.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по т. 2.1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
2.4. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по т. 2.1.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен.
2.5. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона
на държавата, в която е установен.
2.6. Когато декларацията няма правно значение според съответния национален закон,
участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в
съответната държава.
3. Сключване на договор с подизпълнител
3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени
в офертата.
3.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от
условията по чл. 66, ал. 2 ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на
договора за обществена поръчка.
3.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната
доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на
обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на
договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от
договора за подизпълнение.
3.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
3.5. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се
предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване
на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява
възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на
поръчката.
3.6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните
условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида
на дейностите, които ще изпълнява.
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3.7. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които
доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 ЗОП, в срок до три дни от неговото
сключване.
4. Изменение на договор за обществена поръчка
Договорът за обществена поръчка може да бъде изменен при спазване разпоредбите на
чл. 116 от ЗОП.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. Подлежащи на обжалване актове
Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до
сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията.
2. Подаване на жалба
2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от
уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването
или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
2.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до
възложителя, чието решение се обжалва.
3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва:
3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие
или събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието.
3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема
предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато
последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.
3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на
възложителя.
4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни,
това е изрично указано при посочването на съответния срок.
5. Приоритет на документи
При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни
да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите
са в следната последователност:
 Решение за откриване на процедурата;
 Обявление за обществената поръчка;
 Техническа спецификация;
 Изисквания към участниците;
 Проект на договор.
6. Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в Република България и са относими към предмета на поръчката, както
следва:
- Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки – Национална агенция по
приходите; информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес –www.nap.bg
- Относно задължения за опазване на околната среда – Министерство на околната
среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17
ч., 1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес www.moew.government.bg/
- Относно
задълженията, закрила на заетостта и условията на труд Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел.
02/8119443; интернет адрес: www.mlsp.government.bg/.
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