
 

   

ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 
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 тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

                                                                                                            

 

 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

 

за участие в процедура, чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на 

инвестиционен проект  изработен във фаза технически проект за 

многофункционален спортен комплекс гр.Малко Търново”, обявена от  Община 

Малко Търново. 
 

І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 Във връзка с кандидатстване на Община Малко Търново за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма за развитие на селските 

райони 2007-2013г., по Мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката 

в селските райони”  по проект: „Изграждане на спортна зала и прилежащ терен в 

гр. Малко Търново”. 
1. Инвестиционният проект  следва да бъде изработен във фаза технически проект. 

Изискванията към обхвата   и съдържанието на  проекта са подробно описани в 

техническото задание 

 

II. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА 

КАНДИДАТИ: 

2.1 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация 

3а изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка и постигането на нейните 

задачи и цел, участникът следва да сформира екип със следните ключови експерти, 

притежаващи  минимум две години професионален опит по специалността: 

1. Инженер геодезист -  по част „Геодезия”; 

2. Инженер геолог – по част „Геология”; 

3. Архитект – по част „Архитектурна”; 

4. Инженер  конструктор –по част „Конструктивна” 

5. Електро инженер – по част „Електрическа” 

6. Строителен инженер  спец. „Водоснабдяване и канализация” – по част „ВиК” 

7.  Инженер  „ОВК”  - по част „ОВК” 

8.   Лицензиран специалист  за „ Доклад за енергийна ефективност”. 

9.    Ландшафтен архитект – по част „Паркоустройство и благоустройство” 

10.  Инженер конструктор  - по част ”ПБЗ”. 

11.  Архитект или лицензиран специалист  - по  част „Пожарна безопасност” 

 

2.2 Всички експерти трябва да притежават  пълна проектантска 

правоспособност, за което следва да представят заверено копие на документ за 

същото, автобиография по образец и други документи/ дипломи, удостоверения, 

трудови книжки и др. по преценка на изпълнителя/, удостоверяващи 

образованието, професионалната квалификация и опит. 



 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Дейностите, предмет на услугата да бъдат в обем и съответствие с 

техническото задание. 

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и 

условията на Наредба №4 от 2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти. 

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по 

чл.169 от ЗУТ. 

2.Всяка оферта задължително следва да съдържа: 

2.1. Оферта за участие  -  образец №1 

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката –  образец №2 

2.3. Ценово предложение  -  образец №3 

2.4. Регистрационни документи – копие от документ за актуално  състояние или 

ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 

2.5. Автобиография   -  образец  №4 за всеки от експертите, които ще участват в 

изготвяне на проектирането, придружена  с валидно удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност, дипломи, удостоверения, трудови книжки и др. по 

преценка на изпълнителя. 

2.6. Валидна застраховка професионална отговорност – заверено копие 

2.7. Списък – декларация на ключовите експерти –  образец №5 

     2.8. Декларация за съгласие за участие в екипа -   образец №6 
2.9.Декларация  по чл.56, ал.1, т.11 –  образец №7, за спазване  

изискванията за минимална  цена на труд .  

При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: 

- Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при 

определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо; 

- "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният 

размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

 Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани със закрила на заетостта, минимална цена на труда  и условията на труд от 

Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенция по заетостта към 

министъра на труда и социалната политика“. 

2.10 .  Административни сведения –  образец №8 

 2.11. Списък на документите съдържащи се в офертата подписан от участника.  

 Липсата на който и да било от изброените документи по-горе ще води  до 

отстраняване  на участника от процедурата. 

3. Прогнозна стойност на поръчката –  до 30 000  /тридесет  хиляди/ 

лева  без ДДС.  

 Забележка:Участник предложил цена по-висока от прогнозната стойност на 

поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

4. Срок за изпълнение на поръчката – до 10/десет/ календарни дни . 

5. Срок на валидност на офертата – 25/двадесет и пет/ календарни дни от 

крайния срок за получаване на офертите. Следва да се има предвид, че срокът на 

валидност на офертите е времето, през което учасниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. 

 

 

 

 



 

 

ІV.  МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

 
 Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертата за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на 

инвестиционен проект  изработен във фаза технически проект за 

многофункционален спортен комплекс гр.Малко Търново”. 

 Определеният критерий за оценка на предложенията е “икономически най-изгодна 
оферта”. Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са 
следните: 
               

          

№ 

Показатели Оценка 

1. Предложена цена К1 – 50 % 

2. Срок за изпълнение на услугата  К2 – 50% 

 
 

 Методика за оценка на офертите: 

Комплексната оценка (К) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните 
показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) : 

 

Показател К1 – „Предлагана цена”.  

Предложенията на участниците се оценяват по формулата: 
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където „ПЦ(минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на 

поръчката, а „ПЦ(участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по 

този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок 

брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно 

стойностите, определени по цитираната формула. 

 Тежест на показателя H1-  50 % 

 

Показател К2 – Срок на изпълнение за „Изготвяне на инвестиционен проект  

изработен във фаза технически проект на многофункционален спортен комплекс 

гр.Малко Търново” по предложение на участника в календарни дни.  

Офертата се оценява по формулата: 
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Където: „Срок(мин.брой календарни дни)” е най-краткият предложен срок в календарни дни за 

изпълнение на услугата, а „Срок(участник)” е предложеният срок в календарни дни за 



изпълнение на поръчката от оценявания участник. Участникът, предложил минимален 

срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, получава максимален брой точки, а 

за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между 

стойностите, определени по цитираната формула. 

 Тежест на показателя H2- 50 % 

Общият коефициент на участника се определя по формулата: 

К = К1 х Н1 + К2 х Н2, като на първо място бъде класиран кандидата с най- висок 

коефициент К. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория  знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може 

да получи една оферта, е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ 

ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, 

който е получил най-висока оценка (К) на офертата. В случай, че комплексните оценки 

на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази 

оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се 

сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 

офертата с по-благоприятна стойност по този показател.Участникът, класиран от 

Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.  

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

 1. Оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от 

упълномощен от него представител,   или  по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка, или с куриер. Върху плика  кандидатът посочва адрес на възложителя,  

наименование на процедурата, наименование  на участника и адрес за кореспонденция, 

телефон, факс.  

 Офертата се  представя  на  адрес: Общински център за информация и обслужване 

на граждани на Община Малко Търново, с адрес: гр. Малко Търново,  ул. 

«Малкотърновска комуна» №3. 

 2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

 3. Възложителят не  приема  за участие в процедурата и  връща  незабавно на  

участниците оферти, коита  са  представени  след изтичане  на крйния срок за 

получаване  или в незапечатан или скъсан плик. 

Краен срок за подаване на офертите   не по-късно от 17.00 часа на                

05.07.2013 год.. 

Представената оферта трябва да съдържа всички документи, посочени в 

публичната покана. 

 

 

VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 6.1.Образец №1 - Оферта 

 6.2.Образец №2- Предложение за изпълнение на поръчката; 

 6.3.Образец №3- Ценово предложение;  

          6.4Образец №4- Автобиография; 

 6.5. Образец №5 - Списък – декларация на ключовите експерти; 

 6.6. Обрезец №6 -  Декларация за съгласие за участие в екипа 

 6.7. Обрезец №7 – Декларация по чл.56,ал.1,т.11 

 6.8. Обрезец №8  - Административни сведения за участника; 

 

 


