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„Ремонт на детска градина и медицински център в с. Звездец, Община 
Малко Търново “ по 2 /две/ обособени позиции: 
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III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

1. Предмет на обществената поръчка е  „Ремонт на детска градина и медицински 
център в с. Звездец, Община Малко Търново“ по две обособени позиции, както следва:  
Обособена позиция №1:  „ Основен ремонт на ЦДГ „ Ален мак“ с. Звездец, 
Община Малко Търново.  
Обособена позиция № 2:  „  Ремонт на медицински център с. Звездец, 
Община Малко Търново“  
 

2. Изпълнението на поръчката се финансира по проект: „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА 
СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ И ДРУГИТЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ" в рамките на 

споразумение за „Тематичен фонд за реформи, свързани с включването на ромите и 
другите уязвими групи" по „Програмата за подкрепа на социалното включване на 
ромите и други уязвими групи" между швейцарската страна и Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на 
здравеопазването.  
 

3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:   

„ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЦДГ „ АЛЕН МАК“   
С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ 

 
С проекта се предвижда извършване на основен ремонт на ЦДГ “Ален мак”, 

находяща се в ПИ №001604, местност “Край село”, землище на с.Звездец, ЕКАТТЕ 
30483, Община Малко Търново.  

Обектът попада в V-та (пета) категория строежи - сграда за обществено 
обслужване (детска градина) съгласно чл.137 ал.1 т.5 буква а) от ЗУТ. 

Начина на застрояване на сградата е “свободно” в ПИ №001604, а характера на 
застрояване е нискоетажно - сграда на един етаж, с височина на кота било +6.65 м. от 
нивото на прилежащия терен. 

Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с квадратура 
според акта за публична общинска собственост - 327 м2. Използва се по 
предназначение - за целодневна детска градина и обслужва 30 деца на възраст от 3 до 6 
години и персонал 3 - 5 души. Ситуирана е в югоизточната част на ПИ №001604. 
Имотът е ограден по всички граници с ограда, в по голямата си част от телена мрежа 
със бетонни колове, а на места ажурни метални пана със стоманобетонна основа. 
Влизането в имота се извършва от югозапад от съществуваща улица, посредством 
двойна врата (300 х 200 см.) и единична (100 х 200 см.). Съществуващата ограда в 
имота ще бъде изцяло подменена с нова. За новата ограда е изготвен отделен проект по 
част - архитектура (с конструктивно становище). В двора на детската градина има 
овехтели, ръждясали и опасни детски съоръжения. Всички ще бъдат демонтирани и 
подменени с нови, отговарящи на актуалните нормативни изисквания. Съществуващите 
бетонни плочки ще бъдат подменени с нова настилка. Ще бъдат изградени детски 
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площадки, а дворът ще бъде изцяло озеленен. Подробна разработка на двора на 
поземления имот е направена в част ландшафтна и паркова архитектура. 

Обследването установи компрометирани елементи в подпокривната конструкция 
на сградата. Покривът ще бъде изцяло демонтиран. Ще бъде изградена нова дървена 
покривна конструкция, върху стоманобетонен пояс 25/25, на височина +295 от кота 
+0.00, армиран с 4N10 (стремена N8 през 20 см.). Върху пояса ще бъдат изградени нови 
биндерни греди, попове, столици и други конструктивни елементи, част от покрива. 
При изграждането на новия покрив ще се използва част от демонтираните ребра от 
старата покривна конструкция (само тези, който са в добро състояние), както и по 
голямата част от керемидите (подменяни са преди около 5-6 години). В подпокривното 
пространство ще положи 8 см. топлоизолация - вата. 

Отвън сградата е с олющена мазилка по външните стени и цокъла. 
Предвижда се изкърпване на компрометираните места. Сградата ще се изолира 

изцяло с външна топлоизолация - 10 см., включително видимата част на цокъла. Ще 
бъде измазана с цветна силикатна мазилка. Не се предвижда премахване на 
съществуващия външен цокъл. Всички нови стрехи ще бъдат обшити с дъсчена 
обшивка и измазани с мин. 2.5 см. мазилка върху рабицова мрежа. 

Предвижда се частично разширение на стълбищната площадка и входните 
стъпала, за да отговаря на изискванията на Наредба №4 за достъпна среда на хора с 
увреждания. 

Вътре в сградата се предвижда цялостната подмяна на съществуващия каратаван 
и компрометирани гипсокартонени плоскости, поради износване и пропадане. Ще бъде 
изграден нов окачен таван от гипсокартон, монтиран за новата дървена покривна 
конструкция. В баните и тоалетните гипсокартона, ще бъде водоустойчив. 

Отварянето на входната врата ще бъде обърнато, за да отговаря на 
противопожарните изисквания. 

В част от помещенията има изградена стоманобетонна плоча между етажа и 
сутерена. Плочата е в отлично състояние. В останалата част от сградата има овехтял 
дървен под, подлежащ на демонтаж. В помещенията с дървен под, ще се изгради нова 
армирана бетонна настилка, върху хидроизолация и мин. 20 см. ситна фракция чакъл. В 
едно от помещенията над сутерена пода също е дървен, пропаднал, в много лошо 
състояние. Ще бъде демонтиран и изградена нова стоманобетонна плоча с колони. 
Детайл на новата плоча е даден в част - конструктивна. 

Вътре в сградата ще бъдат демонтирани всички съществуващи цокли. В 
санитарните и кухненските помещения ще бъдат подменени всички фаянсови плочки 
по стени с теракотни. Останалите помещения ще бъдат измазани с латекс. Подовите 
настилки на всички помещения ще бъдат подменени. В коридорите се предвижда 
гранитогрес, а в санитарните и кухненските помещения - теракот. В останалите 
помещения ще се положи линолеум. Изграждането с нови материали ще се осъществи 
директно върху съществуващата мозайка (там където има съществуваща 
стоманобетонна плоча) или върху циментова замазка (там където се изгражда нова 
армирана бетонна настилка и нова стоманобетонна плоча). 

В помещението на директора и здравния кабинет ще се демонтират 
съществуващите дървени прегради, и ще бъдат монтирани нови от гипсокартон. 

Между склада и подготовките ще бъде избит отвор в стената за изграждане на 
врата между помещенията, за да отговаря на нормативните изисквания на РЗИ. 
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Частичния сутерен е разделен на две части. В едната се влиза през вътрешно 
стълбище, а в другата - от външно. В частта на сутерена откъм вътрешно стълбище, ще 
се изгради преграда от гипсокартон за да обособи ново помещение - склад бельо, а в 
останалите помещения ще бъде извършен козметичен ремонт - боядисване с латекс по 
стени и тавани и изграждане на теракотени плочки по подове. В помещението за ВиК 
инсталация не се предвиждат дейности. 

В другата част от сутерена предвидена основно за складове ще се смени 
предназначението на помещенията. Ще бъде монтиран котел на дърва и пелети и 
бойлер. Ще бъде изградена изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. В 
помещенията на тази част от сутерена, ще се извърши козметичен ремонт - боядисване 
по стени с латекс. 

В дневната и спалнята старите прозорци са подменени с нови - от ПВЦ профил. 
Във всички останали помещения, включително и в сутерена прозорците са стари и 
захабени и е необходима подмяна. Те ще бъдат демонтирани и заменени с нови от ПВЦ 
профили. Един от прозорците в сутерена по западната фасада ще бъде зазидан. Всички 
врати в сградата ще бъдат подменени с нови - от ПВЦ профили. 

По северната фасада има външно стълбище с парапет с височина 80 см., който 
ще бъде демонтиран и заменен с нов метален парапет с височина 105 см. 

 
Нормативни документи при разработването на техническата 

спецификация: 
 Закон за устройство на територията/ЗУТ/, касаещ определената категория 

строителство 
 Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и 

монтажни работи 
 Наредба №2/22.03.2004г.за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
 Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и 
строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството 

 
Охрана и осигуряване на безопасност на труда. 

Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната площадка 
на лица, които: 

1. не са навършили 18 години, 
2. не са преминали предварителен медицински преглед, 
3. нямат необходимата квалификация за съответната работа и дейност, 
4. не са инструктирани и обучени по Безопасност хигиена на труда и 

противопожарна безопасност, 
5. не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка, 
6. не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно 

облекло, обувки и лични предпазни средства, 
7. имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се 

възлага, 
8. не са в трезво състояние, 
9. управление на механизация от неправоспособни лица. 
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Изпълнителят на строително-монтажни работи е длъжен да създаде всички 
нормални изисквания и условия за безопасен труд на обекта. 

След окончателното завършване на обекта всички временни съоръжения ще 
бъдат ликвидирани в съответствие с изискванията на чл.54, ал.1 от ЗУТ. 

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът 
и инструментите да съответстват на характера на извършваната работа, да са в 
изправност от лица с необходимата квалификация. 

Строителните отпадъци да се извозват и съхраняват на определените от 
възложителя места. 

Да се осигурят на работещите на обекта специално работно облекло и лични 
предпазни средства. 

Организацията на дейностите на строителната площадка и на работните места 
трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с 
изпълнението на СМР, както и безопасен удобен достъп на строителните машини.  

Строителните материали, изделията, оборудването и др. да се транспортират и 
складират на строителната площадка съобразно изискванията, посочени в съответния 
им стандарт или отраслова норма. Забранява се складирането и разтоварването на 
материали, детайли и изделия по пътните платна, възпрепятстващи движението. 

Товаренето, транспортирането, разтоварването да се извършва под 
ръководството на главния специалист по механизация на организацията. 

Забранява се използването на машини, които нямат звуково или светлинна 
сигнализация. 

 
Изпълнение на строителството 

 
Строително-монтажните работи да се изпълняват под прякото ръководство на 

технически ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на 
съответния вид СМР. 

Да ползва работно облекло и предпазни средства. Механизацията която работи 
на обекта да е изправна и снабдена със съответните сигнализации. Охраната на 
строителните материали се организира и изпълнява от изпълнителя на обекта. 

 
Изисквания за Технология на изпълнението: 

 
Всички видове работи да се извършват при стриктно спазване на специфичните 

изисквания за осигуряване на безопасност и здраве, съгласно приложение №1 на 
Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР, издадено от Министъра на труда и 
социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

 
Забележка: Подробните Количествени сметки са приложени към 
документацията за обществената поръчка на отделени файлове. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:  
„РЕМОНТ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  

С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ 
 

Дейностите по обекта предвиждат, ремонт на 2 /две/ помещения плюс санитарен 
възел на първия етаж в сградата на кметството в с. Звездец и привеждането им в 
състояние да изпълняват функция на медицински пункт.  

Същите включват ремонт и обновяване на санитарен възел, медицински кабинет и 
манипулационна, стълбищна клетка и стълбищна площадка, реновиране на 
ел.инсталация и осветление и ВиК инсталация. 

 
Нормативни документи при разработването на техническата 

спецификация: 
 Закон за устройство на територията/ЗУТ/, касаещ определената категория 

строителство 
 Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и 

монтажни работи 
 Наредба №2/22.03.2004г.за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
 Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и 
строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството 

 
Описание на видовете строително-ремонтни работи: 

 Подробните количества и видове работи за описани в количествените сметки, 
неразделна част от документацията.  
 Някой от основните видове работа са: Прозорци и врати – демонтаж на дървени 
и метални стари и доставка и монтаж на нови от PVC; Доставка и монтаж на 
гипсокартон по стени и тавани и шпакловка; ламинат, балатум - доставка и монтаж; 
первази за ламинат доставка и монтаж; теракот доставка и монтаж;  фаянс доставка и 
монтаж; латекс - боядисване на стени и тавани и др. 
 

Охрана и осигуряване на безопасност на труда. 
Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната площадка 

на лица, които: 
1. не са навършили 18 години, 
2. не са преминали предварителен медицински преглед, 
3. нямат необходимата квалификация за съответната работа и дейност, 
4. не са инструктирани и обучени по Безопасност хигиена на труда и 

противопожарна безопасност, 
5. не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка, 
6. не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно 

облекло, обувки и лични предпазни средства, 
7. имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се 

възлага, 
8. не са в трезво състояние, 
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9. управление на механизация от неправоспособни лица. 
Изпълнителят на строително-монтажни работи е длъжен да създаде всички 

нормални изисквания и условия за безопасен труд на обекта. 
След окончателното завършване на обекта всички временни съоръжения ще 

бъдат ликвидирани в съответствие с изискванията на чл.54, ал.1 от ЗУТ. 
Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът 

и инструментите да съответстват на характера на извършваната работа, да са в 
изправност от лица с необходимата квалификация. 

Строителните отпадъци да се извозват и съхраняват на определените от 
възложителя места. 

Да се осигурят на работещите на обекта специално работно облекло и лични 
предпазни средства. 

Организацията на дейностите на строителната площадка и на работните места 
трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с 
изпълнението на СМР, както и безопасен удобен достъп на строителните машини.  

Строителните материали, изделията, оборудването и др. да се транспортират и 
складират на строителната площадка съобразно изискванията, посочени в съответния 
им стандарт или отраслова норма. Забранява се складирането и разтоварването на 
материали, детайли и изделия по пътните платна, възпрепятстващи движението. 

Товаренето, транспортирането, разтоварването да се извършва под 
ръководството на главния специалист по механизация на организацията. 

Забранява се използването на машини, които нямат звуково или светлинна 
сигнализация. 

 
Изпълнение на строителството 

 
Строително-монтажните работи да се изпълняват под прякото ръководство на 

технически ръководител на обекта. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на 
съответния вид СМР. 

Да ползва работно облекло и предпазни средства. Механизацията която работи 
на обекта да е изправна и снабдена със съответните сигнализации. Охраната на 
строителните материали се организира и изпълнява от изпълнителя на обекта. 

 
Изисквания за Технология на изпълнението: 

 
Всички видове работи да се извършват при стриктно спазване на специфичните 

изисквания за осигуряване на безопасност и здраве, съгласно приложение №1 на 
Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР, издадено от Министъра на труда и 
социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

 
Забележка: Подробните Количествени сметки са приложени към 
документацията за обществената поръчка на отделени файлове. 
 
Изготвил част „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“: ……(п)………. 

Мария Янкова 
началник отдел ”ТСУ” 
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4. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
 
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 
възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА МАЛКО 
ТЪРНОВО с БУЛСТАТ 000057086, адрес: обл. Бургас общ. Малко Търново, гр. 
Малко Търново, п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, e-mail: mt_kmet@mail.bg 
телефон: 05952 3021, факс: 05952 3108 
Интернет адрес: www.malkotarnovo.org  
 
 Община Малко Търново е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като 
такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. 
 

2. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 
 

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство, съгласно чл.3, ал.1, т.3 
от ЗОП. 

 
3. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

 
Избор на изпълнител за извършване на „Ремонт на детска градина и 

медицински център в с. Звездец, Община Малко Търново“ по две обособени 
позиции. 
 

4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 
Обществената поръчка е с  две обособени позиции както следва: 
 
 Обособена позиция №1:  „ Основен ремонт на ЦДГ „ Ален мак“  с. 

Звездец, Община Малко Търново.  
 Обособена позиция № 2:  „ Ремонт на медицински център с. 

Звездец, Община Малко Търново“  
 
5. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В 

ОФЕРТИТЕ 
 

- Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 
6. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Община Малко Търново 

– с. Звездец. 
Срокът за изпълнение на поръчката и се предлага от участника и е не повече от 4 

(четири) месеца за всяка от двете обособени позиции, считано от датата на възлагане.  
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7. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА 
 
Разходите за изготвянето на офертите и за двете обособени позиции са за сметка 

на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се 
предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по 
подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото 
провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал.5 от ЗОП.  

Съгласно чл.34, ал.7 от ЗОП разходите, свързани с дейността на Комисията за 
разглеждане, оценка и класиране офертите, са за сметка на Възложителя. 

 
8. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.  
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 262 008 

(двеста шестдесет и две хиляди и осем.) лева без ДДС 
Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е както 

следва: 
- По обособена позиция № 1 прогнозната стойност е 237 151  (двеста тридесет и 

седем хиляди сто петдесет и един) лева без ДДС. 
- По обособена позиция № 2 прогнозната стойност е 24 857 (двадесет и четири 

хиляди осемстотин петдесет и седем) лева без ДДС  
 

Финансирането по настоящата обществена поръчка е от Българо - 
Швейцарска програма за сътрудничество 

Всеки участник предлага офертна цена в лева без ДДС. 
В предложената офертна цена се включват всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 
Договорът ще подлежи на мита и данъци, включително ДДС съгласно 

приложимото законодателство на Република България. 
 
9. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 
 
Схемата на плащане на поръчката и за двете обособени позиции е следната:  
Аванс – в размер на 30%  от стойността на договора в срок до 14 /четиринадесет/ 

дни от подписване на договора и представяне на фактура. Авансът се приспада 
пропорционално от следващите плащания. 

Окончателни плащания – в размер на изработеното и прието с приспаднат аванс, в 
срок до 14 /четиринадесет/ дни от приемане на изработеното и представяне на фактура. 

Ремонтните работи за всеки обект приключват с протокол за приемане на 
извършени СРР и СМР, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя.  

Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в 
съответствие със Закона за счетоводството. Те трябва да съдържат следната 
задължителна информация: 

Получател: (име на Възложител) 
Адрес: 
ЕИК по БУЛСТАТ: 
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Получил фактурата:  
Номер на документа, дата, място 
В описателната част се описва № и предмета на договора, както и 

конкретния участък 
 

5. МЕТОДИКА, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Критерият за оценка на офертите е «Икономически най-изгодна оферта» и за 

двете обособени позиции и се прилага само по отношение на оферти, които са подадени 
от участници: 

 за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; 
 които отговарят на минимално определените изисквания на Възложителя за  

технически възможности и квалификация;чието Техническо предложение е в 
съответствие с техническото задание; 

 чиято оферта, отговаря на изискванията на действащото в Република България 
законодателство и предварително обявените условия на Възложителя. 
 

Методиката за оценка на офертите е както следва: 
Икономически най-изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока 

комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от 
индивидуалните оценки по отделните показатели за всяка една обособена позиция, 
изчислени по следната формула: 

КО = Т + Ф + С, където 

КО – комплексна оценка на оценяваната оферта, 
Т – техническата оценка на оценяваната оферта, 
Ф – финансовата оценка на оценяваната оферта 

 С – срок за изпълнение на оценяваната оферта 
 

А) Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата оценка - 40  
 
Оценката на техническите предложения се извършва от комисията, в съответствие с 
настоящата методика за оценка, на база представените от участника в „Предложение за 
изпълнение на поръчката” документи, свързани с изпълнението на поръчката.  

 
Показатели за оценка на техническото предложение.   

 
Техническата оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната 

формула:  
    TN 
Т = -------------- x 40 
    TMAX 

  
TN = TA + TБ =  където: 

 
ТА и ТБ  – оценките на комисията за оценяваната оферта, определени по 

долната таблица, съответстващи за показателите А и Б 



 

2015г. 

ТN – сумата от оценки на оценяваната оферта 
TMAX – максималната оценки от оценяваните оферти 
Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Максимален 
брой точки  

12 

А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 
Максимален 
брой точки  

6 

Фактори, влияещи на 
оценката 

Относимост към факторите, влияещи на оценката брой точки 

 
- описание на 
необходимите 
технически ресурси за 
изпълнението на 
поръчката (вид и брой) и 
яснота за обвързаността 
на използваемото 
оборудване в отделните 
етапи; 
 
-  описание на 
организацията на 
временното 
строителство (площадки 
за складиране на 
материали и оборудване, 
временна организация за 
движение,  охрана на 
обекта, временно 
електроснабдяване и 
водоснабдяване, и мерки 
за безопасност); 
 
- описание на плана за 
доставка на материали, 
обвързан с отделните 
етапи на изпълнение; 
 
- описание на 
разпределението на 
човешките ресурси, 
необходими за изпълнение 
на поръчката; 
 
- описание на следните 
показатели за постигане 
на качество – 

1. Обяснителната записка, като част от 
Техническото предложение, в съпоставка с  данните и 
информацията, посочени в Техническата 
спецификация, ясно демонстрира преимуществата на 
конкретното предложение. Предложението съдържа: 
-  подробно описание на необходимите технически ресурси 
за изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за 
обвързаността на използваемото оборудване в 
отделните етапи; 
-  ясно описание на организацията на временното 
строителство (площадки за складиране на материали и 
оборудване, временна организация за движение,  охрана на 
обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и 
мерки за безопасност); 
- подробно описание на плана за доставка на материали, 
обвързан с отделните етапи на изпълнение; 
- налице е подробно описание на разпределението на 
човешките ресурси, необходими за изпълнение на 
поръчката. 
-подробно описание на следните показатели за постигане 
на качество – характеристики на основните материали и 
съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в 
техническата спецификация.  
- подробно са описани мерките за постигане на качество - 
проверки и осъществяване на контрол за качество при 
изпълнение на отделните строителни дейности,  както и 
на други начини, необходими за изпълнението на предмета 
на договора. 
- подробно е представена технологията и организацията 
за изпълнение на отделните дейности, необходими за 
изпълнението на договора.  

6 

2. Независимо от наличието на описаните елементи за 
съответствие на съдържанието на обяснителната 
записка с изискванията на Възложителя, в същите се 
съдържат несъществени пропуски.   
Предложението съдържа описание на:  
-   необходимите технически ресурси за изпълнението на 
поръчката (вид и брой) и яснота за обвързаността на 

3 
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характеристики на 
основните материали и 
съоръжения и тяхното 
съответствие с 
изискванията в 
техническата 
спецификация; 
 
- описание на мерките за 
постигане на качество - 
проверки и 
осъществяване на 
контрол за качество при 
изпълнение на отделните 
строителни дейности,  
както и на други начини, 
необходими за 
изпълнението на 
предмета на договора; 
 
- описание на 
организацията за 
изпълнение на отделните 
дейности, необходими за 
изпълнението на 
договора.  

 

използваемото оборудване в отделните етапи; 
-  организацията на временното строителство (площадки 
за складиране на материали и оборудване, временна 
организация за движение,  охрана на обекта, временно 
електроснабдяване и водоснабдяване, и мерки за 
безопасност); 
- плана за доставка на материали, обвързан с отделните 
етапи на изпълнение; 
- разпределението на човешките ресурси, необходими за 
изпълнение на поръчката. 
- показателите за постигане на качество – 
характеристики на основните материали и съоръжения и 
тяхното съответствие с изискванията в техническата 
спецификация.  
- мерките за постигане на качество - проверки и 
осъществяване на контрол за качество при изпълнение на 
отделните строителни дейности,  както и на други 
начини, необходими за изпълнението на предмета на 
договора. 
- организацията за изпълнение на отделните дейности, 
необходими за изпълнението на договора.  
3. При описаните елементи за съответствие на 
съдържанието на обяснителната записка с 
изискванията на Възложителя, се съдържат 
съществени пропуски. 
В обяснителната записка, като част от Техническото 
предложение се констатира липса на едно или повече 
от следните обстоятелства: 
-  описание на необходимите технически ресурси за 
изпълнението на поръчката (вид и брой) и яснота за 
обвързаността на използваемото оборудване в 
отделните етапи; 
-  описание на организацията на временното 
строителство (площадки за складиране на материали и 
оборудване, временна организация за движение,  охрана на 
обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, и 
мерки за безопасност); 
- описание на плана за доставка на материали, обвързан с 
отделните етапи на изпълнение; 
- описание на разпределението на човешките ресурси, 
необходими за изпълнение на поръчката. 
- описание на следните показатели за постигане на 
качество – характеристики на основните материали и 
съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в 
техническата спецификация.  
- описание на мерките за постигане на качество - 
проверки и осъществяване на контрол за качество при 
изпълнение на отделните строителни дейности,  както и 
на други начини, необходими за изпълнението на предмета 
на договора. 
- описание на представената организацията за 
изпълнение на отделните дейности, необходими за 
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изпълнението на договора.  

ТА =  .......................... 
!!! За целите на настоящата оценка, Участниците, следва да имат предвид, следното: 
*„Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което 
недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде 
индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; 
*„Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и  видове СМР и дейности не се 
ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи 
текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи 
отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените 
технически спецификации и изисквания; 
 
*„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е 
констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други 
факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, 
които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната 
технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не 
могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано 
несъответствие“ 
 
* Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на 
изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на 
действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като 
например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и др.  

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Максимален 
брой точки 6 

Фактори, влияещи на 
оценката 

Относимост към факторите влияещи на 
оценката 

брой точки 

  
  - Идентификация на 

възможните рискове и 
предпоставки за 
качествено и навременно 
изпълнение на предмета 
на поръчката; 

  
- Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 
договора при 
възникването на риска; 
 
- Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на 
риска; 
 
- Мерки за преодоляване 
на последиците при 
настъпване на риска.  
 

Участникът е анализирал предвидените от Възложителя 
рискови фактори, като за всеки един от рисковете са 
посочени съответните мерки за въздействие, предложени 
са и конкретни мерки за недопускане/предотвратяване на 
риска, както и конкретни адекватни мерки за 
преодоляване на последиците при евентуалното му 
настъпване. 
В допълнение е разгледана и възможността от 
настъпването на други рискови фактори 
(неидентифицирани от Възложителя), свързани 
конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение, 
като същите са подробно представени, съобразени са с 
направените допускания, както и е предложена ясна и 
обвързана с идентифицираните рискове стратегия за 
управлението им, като са представени мерки за 
намаляване на вероятността от тяхното настъпване. 

6 

Участникът е анализирал предвидените от Възложителя 
рискови фактори, но в описанието на предпоставките 
и/или рисковете и/или методите за тяхното управление 
и/или на мерките, свързани с намаляване вероятността 
от настъпването на рисковете се съдържат 
несъществени непълноти. 
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Разгледана е възможността от настъпването на други, 
непосочени от Възложителя, рискови фактори, свързани 
конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение, 
но същите не са анализирани – не са  посочени мерки за 
въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска и/или не са предложени конкретни 
мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и/или не 
са посочени конкретни адекватни мерки за преодоляване 
на последиците при настъпване на риска. 
Участникът не е анализирал всички предвидени от 
Възложителя рискови фактори. Не е разгледана 
възможността от настъпването на други, непосочени от 
Възложителя, рискови фактори, свързани конкретно с 
начина на работа и сроковете за изпълнение. 

1 

ТБ =  ............................ 
!!! За целите на настоящата оценка, Участниците, следва да имат предвид, следното: 
* Предвидени от възложителя рискови фактори 
 - Технически рискове: непълен проект, несигурност по отношение на източника и качеството на 
материалите; 
- Строителни рискове: несигурност при доставка на материалите, климатични и сезонни 
промени; 
- Финансови рискове: забавяне на плащания от възложителя към изпълнителя.  
* Несъществени са тези непълноти в техническото предложение, които не го правят 
неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна 
информация и други подобни.  

TN = TA + TБ=  .............................  

Забележка!!! Техническото предложение трябва да е изготвено от участника въз 
основа на неговия опит и огледа на място и е недопустимо същото да е копие на 
предоставените от Възложителя Технически документи – Пълно описание, Техническа 
спецификация и обяснителните записки към тях. 

 
Б) Финансова оценка – Ф – коефициент на тежест на финансовата  оценка – 40  

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата. 

 
Оценка на финансовото предложение. 
Ф – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на 

поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: 

Ф = Цmin / Цn х 40, където: 

Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 

Цn – цената предложена в оценяваната оферта 

Ф - се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   
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В) Срок за изпълнение – С –  коефициент на тежест на срока за изпълнение– 20  

 
С = Т min х 20, 

                     Тn  
 
където Т n е срок за изпълнение, предложен от участника, а Т min е най-краткия срок 
за изпълнение, предложен сред всички допуснати до оценка предложения. 

 
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
 
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. 
За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по 

провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и 
приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на 
поръчката. 

Възложителят провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 
Изборът на процедура се обосновава от факта, че естеството на строителството 
позволява достатъчно точно да се определи Техническата спецификация, и е безспорна 
възможността обществената поръчка да бъде проведена чрез открита процедура. 
Съгласно чл.14, ал.3 т.1 от ЗОП при открита процедура всички заинтересовани лица 
могат да подадат оферта.  

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-
добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по 
реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна, е да защити 
обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на 
средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия 
и прозрачност при участие в процедурата.  

При провеждането на настоящата процедура Възложителят ще съблюдава 
изискванията на чл.9, ал.2 от ЗОП и участник няма да бъде отстранен от процедурата на 
основание неговия статут или правна форма, когато той или участниците в 
обединението имат право да предоставят съответната дейност в държавата членка, в 
която е установен. 

Ако участникът в процедурата е обединение, участниците в обединението трябва 
да определят едно лице, което да го представлява за целите на поръчката. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на Офертата. 
Договорът за създаване на обединение трябва да съдържа клаузи, в които: 

 се гарантира, че всички членове на обединението са отговорни заедно и 
поотделно за изпълнението на договора; 

 се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните 
видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението 
следва да посочва съответния вид дейност, която ще се изпълнява от всеки от 
членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното 



 

2015г. 

разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност 
за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от 
отделните членове на обединението; 

 се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението 
пред трети лица, в т.ч. и пред Възложителя, и да подписва всички документи от 
името на обединението; 

 представляващият обединението се упълномощава да представи офертата от 
името и за сметка на обединението и да сключи договор с Възложителя; 

 се гарантира, че всички членове на обединението са задължени да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора; 

 се гарантира, че срокът на обединението е най-малко за времето, за което 
поръчката ще бъде изпълнена; 

 да е уточнено кой от участниците в обединението ще поеме отговорността за 
отстраняването на дефекти в рамките на гаранционните срокове и ще присъства 
при  проверките на място от страна на Възложителя. 

Когато в договора за създаване на обединение не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата 
в обединението, в който се посочва представляващият. 

Когато участникът е обединение, но не е приложен договор за създаването на 
обединение, или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на 
горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на 
Офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 
случаите по чл.49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в 
обединението, който ще изпълни съответната дейност.  

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от 
ЗОП, не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 
изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

Когато определеният за 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 на създаденото обединение, съгласно 
изискванията на чл.49, ал.1 от ППЗОП. 

Участникът се представлява от лицата, посочени и вписани в Търговския регистър 
към Агенция по вписванията, или от лица, специално упълномощени за участие в 
процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. 

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. 

Съгласно чл.45а, ал.1 от ЗОП Изпълнителя сключва договор за подизпълнение с 
подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не 
освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за 
обществена поръчка. 

Изпълнителят няма право да: 
1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по 

чл.47, ал.1 или 5 от ЗОП; 
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2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета 
на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
а) за предложения подизпълнител възникне обстоятелство по чл.47, ал.1 или 5 от 

ЗОП; 
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, 
включително в случаите по чл.45а, ал.6 от ЗОП. 

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 
офертата подизпълнител, Изпълнителят  изпраща оригинален екземпляр от договора 
или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е 
нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл.47, ал.1 или 5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по чл.45а, ал.4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези 
случаи Изпълнителя сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията 
и изискванията на чл.45а, ал.1 – 5 от ЗОП. 

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която Изпълнителя е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
Изпълнителя и на подизпълнителя. 

При приемането на работата Изпълнителя може да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от 
нея не е извършена от подизпълнителя. 

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена 
поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 
Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, 
приети по реда на чл.45б, ал.1 от ЗОП. 

 
2. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗОП 
 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участник, който: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс;  
б) подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс;  
2. е обявен в несъстоятелност; 
3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
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националните закони и подзаконови актове; 
4. има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка участник: 

1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския 
закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 
дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

2. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

3. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 
престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите 
права на работниците; 

4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки. 

Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2а, 4 и 5, когато е посочено от 
възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от 
Търговския закон;  

2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата 
по чл.147, ал.1 от Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ал. 2 от Търговския 
закон, а  
при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския 
закон;  

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника; 
8. в случаите по т.1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България.  

Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП НЕ могат да участват в процедура за възлагане на 
обществена поръчка участници: 

1. при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
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2. които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси.  

Съгласно чл.47, ал.8 от ЗОП за подизпълнителите се прилагат само изискванията 
по чл.47, ал.1 и 5. 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 
чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал.2, т.1, 2а (първа хипотеза) 
и т.4 на чл.47 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват 
участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в 
които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП или някое от 
посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП. 

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата 
по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, т.2а (първа хипотеза) и т.4 и ал.5 от ЗОП с една декларация. 

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП 
В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания 

се отнасят за всеки един член на обединението. 
 
3. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата свързани лица или 

свързани предприятия.  
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на §1, т.23а от допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки са: 
а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство – до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 

издадени с право на глас в дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или 

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на 
общината в това дружество. 

Забележка: „Свързано предприятие” по смисъла на §1, т.24 от 
допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо 

влияние, или 
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл.7, т.5 

или 6  от ЗОП, или 
г) което заедно с възложител по чл.7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на 

друго предприятие. 
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4. ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗИФОДРЮПДР 

 
Забранява се 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, на: дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица /чл.3, ал.8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици./ 

Предходната забрана, не се прилага, ако са налице някое от изключенията по чл.4 
от същия закон. 
 

5. РЕГИСТРАЦИЯ В ЦПРС 
 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на 
строителя и да имат издадено удостоверение от Камарата на строителите за извършване 
на вида ремонтни дейности, предмет на настоящата обществена, като това бъде 
съобразено с предмета на обособената позиция, за което се подава офертата от 
участника.  

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 
случаите по чл.49 от ЗОП, изискването за регистрация се доказва от участника в 
обединението, който ще изпълни съответната дейност. 

В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен 
документ, издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на 
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка (чл.3, ал.2 от 
Закона за Камарата на строителите). В случай, че чуждестранният участник не е вписан 
в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, 
същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в 
ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg), 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 по тази точка документи, 
удостоверяващи вписването му в ЦПРС. 

 
6. ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
 
Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална 

отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на категорията на строежа 
от предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива 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. За 
участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за 
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устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република 
България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на 
тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, 
където е установен/регистриран участника. 

В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се 
представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 
на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват 
дейности свързани със строителството. 

 
7. МИНИМАЛНА ЦЕНА НА ТРУДА 
 
Участникът трябва да спазва изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда и условията на труд . "Минимална цена на труда" 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. Информация за 
минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии 
може да бъде получена от Националния осигурителен институт. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4 от ЗОП и на посочените 
в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, 2а, 4 и 5 от ЗОП, освен когато 
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое 
от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно 
на възложителя. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по 
чл.47, ал.2 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП, 
участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение 
според закона на държавата, в която е установен. 

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен 
или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски 
орган в държавата, в която той е установен. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 
8. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ  
 
Участникът трябва успешно да е извършил строителство, сходно или същото с 

предмета на поръчката за период от 5 /пет/ години, считано до датата определена като 
краен срок за подаване на офертата за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка за всяка обособена позиция както следва: 
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 За обособена позиция № 1: За предмет сходен или същия се приема 

извършването на основен ремонт на сгради на образователната структура – детски 
градини, училища, учебни центрове или еквивалент. Изискванията към възложителя за 
броя извършени основни ремонти е минимум 1 (един). Като доказателство се прилагат 
договори или референции. 

 За обособена позиция № 2: За предмет сходен или същия се приема 
извършването на текущ ремонт на сгради и заведения предназначени за обществено 
обслужване – медицински центрове, заведения предоставящи медицински услуги, 
еквивалент. Изискванията към възложителя за броя извършени основни ремонти е 
минимум 1 (един). Като доказателство се прилагат договори или референции. 

 
Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката (инженерно-

технически персонал), който трябва да отговаря на следните изисквания: 

-Технически ръководител на строително-монтажните работи (СМР): 
отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ с квалификация ПГС (промишлено и 
градско строителство) / ССС (строителство на сгради и съоръжения) или еквивалентна 
и минимум три години стаж като технически ръководител.  

-Координатор по безопасност и здраве: отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и 
чл.5 ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и опит на подобна 
позиция минимум 2 години, а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, 
съгласно националното им законодателство. 

-Специалист по контрола върху качеството на изпълнение на 
строителството: отговарящ за съответствие на влаганите в строежите строителни 
продукти със съществените изисквания за безопасност - минимум 2 /две/ години опит 
като контрольор върху качеството на изпълнение на строителството на строителни 
обекти  
 

Забележка: В случай, че техническият ръководител притежава удостоверение за 
Координатор по безопасност и здраве в строителството не е необходим допълнителен 
експерт за изпълняване на дейността. И двете дейности могат да бъдат осъществявани 
едновременно от техническия ръководител. 

Квалификацията на всеки един от участниците в екипа се доказва с представяне 
на подробна автобиография. 

За времето на изпълнение на договора, съобразно предвидения срок за 
изпълнение на обществената поръчка, участникът е длъжен да осигури присъствие на 
инженерно-технически персонал. По време на изпълнението на обществената поръчка 
участникът, избран за изпълнител, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му 
(списъка на инженерно-технически персонал), без предварително писмено съгласие на 
Възложителя.  

Участникът, които ще бъде пряко ангажиран в изпълнението на строително-
ремонтните работи следва да притежава внедрени системи в областта на 
строителството:  

- ISO 9001:2008 – система за управление на качеството, по-нов или еквивалент; 
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- ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда, по-нов или еквивалент; 

Сертификатите да са с обхват съответстващ на обекта на поръчката и да са 
издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски 
стандарти от Изпълнителна Агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг 
национален орган за акредитация, който е орган на Многостранно споразумение за 
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната 
област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона 
за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

Изпълнителят трябва да представи: Заверено копие на ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004 

Участникът може да докаже съответствието си с технически възможности и/или 
квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен 
документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, 
участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на 
разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат 
посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от 
правната връзка на участника с тях. 

Забележка:  
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 
1.документите по чл.56, ал.1, т.1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението; 
2.документите по чл.56, ал.1, т.1, буква "в" и т.4 и 5 от ЗОП се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 
подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП;  

3.декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в 
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 

 
7. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Срокът на валидност на офертите подадени за всяка от обособените позиции е 
времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях 
оферти. 

Възложителят определя срока на валидност в календарни дни. Срокът започва да 
тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. 

Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, от 
датата, определена за краен срок за получаване на оферти и за двете обособени 
позиции.  

Съгласно чл.58, ал.3 от ЗОП, Възложителят кани участниците да удължат срока на 
валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в 
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се 
отстранява от участие. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност и 
откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо 
поискване от възложителя – откаже да я удължи. 
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8. ГАРАНЦИИ  
 

1. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.  
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕТО Й 

 
Гаранцията за участие в размер на 1 % от прогнозната стойност,  както следва за всяка 
от обособените позиции 
– За обособена позиция № 1 е в размер на 2371,51  (две хиляди триста седемдесет 

и една хиляди лева и 51 ст.) без ДДС. 
– За обособена позиция № 2 е в размер на 248, 57 (двеста четиридесет и осем 

лева и 57 ст.) без ДДС. 
Гаранцията за участие може да се представи в една от следните форми: 

- Парична сума; 
- Банкова гаранция; 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът 
избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде 
безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата 
определена за краен срок за подаване на оферти. 

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие като парична сума по 
банков път това следва да стане по следната сметка: 

IBAN: BG10UNCR76303300000394 
BIC: UNCRBGSF 
при Банка: „Уникредит Булбанк” АД, клон Малко Търново 
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва процедурата за която се представя гаранцията. 
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако не представи копие на документа за внесена 
гаранция под формата на парична сума или за учредена банкова гаранция в оригинал.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично 
посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Малко Търново, че 
е със срок на валидност 180 дни от крайната дата за представяне на оферти, и че е за 
настоящата обществена поръчка. 

 Когато участникът 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. 

Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 от ЗОП Комисията за защита 
на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за 
продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното 
законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е 
възстановена в съответствие с чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за 
участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи 
отново гаранция, се отстранява от участие.  
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2. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕТО Й 

 
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка ще се изчисли, като 

процент върху стойността на договора без ДДС в размер на 5% ( пет процента) за всяка 
от обособените позиции. 

Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: 
- Парична сума; 
- Банкова гаранция 

       Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, 
определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в 
оригинал или копие на документа за внесена под формата на парична сума (внесена по 
упоменатата по-горе банкова сметка) гаранция за изпълнение на договора при неговото 
сключване. 

Когато класираният на първо място участник избере гаранцията за изпълнение да 
бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е 
безусловна и неотменима, че е в полза на Община Малко Търново, и че е със срок на 
валидност не по-малък от гаранционния срок съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и чл.20 и чл.21 на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройство (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.). 

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 
изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията и обособената 
позиция/и. 

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. 

Договора за изпълнение няма да бъде сключен с избрания участник за съответната 
обособена позиция/и, ако участника не представи гаранцията за изпълнение към 
момента на сключване на договора.  

 
3. ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 
 
Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие 

на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва 
решението за определяне на изпълнител за всяка от обособените позиции. 

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната 
форма, когато участник: 

- Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 
- Е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор 

за обществената поръчка. 
Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

- Отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за 
обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 



 

2015г. 

- Класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 
обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни 
дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
изпълнител; 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите 
на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

 
4. ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и 
изпълнителя. 

 Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 
уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между 
Възложителя и Изпълнителя.  

 Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него. 

 
9.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ 
 

Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен на официалната 
интернет страница на Възложителя – www.malkotarnovo.org раздел „Профил на 
купувача” откъдето заинтересованите лица могат да я изтеглят БЕЗПЛАТНО. 

 
2. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 
Измененията в документацията могат да се правят съгласно чл. 27а от ЗОП 
 
3. РАЗЯСНЕНИЯ 
 
Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията 

за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 
Разясненията по се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от 

получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се 
изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В 
разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти остават по-малко от 6 дни възложителят е длъжен да удължи 
срока за получаване на оферти или заявления. В този случай решението за промяна се 
публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в 
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Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача 
до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни. 

Възложителят публикува разясненията в официалния сайт на Община Малко 
Търново в „Профил на купувача“  - http://www.malkotarnovo.org 

 
10. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата публичната покана, са в писмен вид. Обменът на информация между 
Възложителя и участниците се извършва по един от следните начини:  
 Лично -  срещу подпис; 
 По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 
участника адрес; 
 Чрез куриерска служба с обратна разписка; 
 По всеки друг допустим от закона начин; 
 Чрез комбинация от тези средства. 

За получено уведомление по време на откритата процедура се счита това, което е 
достигнало до адресата, на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка 
лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето, посочено за 
контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс 
номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да 
приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до 
адреса/факса, известен на изпращача. 
 
11. ОФЕРТА 
 

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 
 

 Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, 
дадени в документацията за участие.  

 При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия и образците към документацията за участие. 

 Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 
единствено от участниците. 

 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.  

 Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят 
на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от 
участие в процедурата. 

 Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 
самостоятелна оферта.  

 В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по 
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чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, 
ал.1, т.4, 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. 

 Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 
участници в една и съща процедура. 

 До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

 При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. 

 Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от 
участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически 
или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
Офертата се поставя в непрозрачен запечатан плик, участника отбелязва 

наименованието на предмета на обществената поръчка и за коя обособена позиция 
е.  Посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес.  

За всяка обособена позиция се изготвя самостоятелна оферта. Всяка оферта 
се поставя в общи непрозрачен плик. За всяка една обособена позиция в общия 
плик трябва да се съдържат: 

- Плик №3 с надпис: „Ценово предложение“, със съдържание - Ценовото 
предложение (Приложение № 22);   

- Плик №2 с надпис: „Техническо предложение“, със съдържание - 
Техническо предложение за изпълнение (Приложение №21);  

- Плик №1 с надпис: „Документи за подбор“ в които се поставят всички 
останали  документи относими към обществената поръчка; 
 
*** Липсата на които и да е от пликовете, води участника до 

отстраняване от разглеждането на представената от него оферта. 
 
3. ПЛИК №1 “Документи за подбор” - следва да съдържа: 

 
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – 

Приложение №1; 
В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи 

(задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно 
лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се 
предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. 
Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден 
съгласно списъка; 

2) Декларация - Оферта на участника – Приложение №2; 
3) Административни данни – Приложение № 3; 
4) Декларация за регистрация по ЕИК – Приложение №4  и  Копие на документ за 

регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
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търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 
лице. 

- Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от 
компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се 
представи в официален превод на български език. 

- ”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от 
Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който 
има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на 
официални преводи”. 

- Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на 
обединения, представят заверено от участника копие от документ за 
самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът 
се представя и в официален превод. 

- Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация 
и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на 
обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които 
имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 

- Документ - договор или споразумение, който следва да бъде с нотариална 
заверка на подписите, подписан от лицата, включени в обединението, когато 
участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в 
който задължително се посочва представляващия.  

- Документът се представя в случай че участникът е неперсонифицирано 
обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие 
и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. 

- В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, 
подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава 
обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни 
от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което 
има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за 
обединението. 

5) Декларация за ползване на подизпълнители – Приложение №5; 
6) Декларация за съгласие за участие в процедурата като подизпълнител (ако има 

такъв) – Приложение №6 (тази декларация се прилага попълнена, само в 
случаите при които участника ще използва подизпълнител); 

7) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5, т. 1 от 
ЗОП – Приложение № 7;  

- В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва 
задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

- В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, 
ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

- Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на 
чужд език се представя и в превод на български език. 
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- Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 
представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията 
на чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

8) Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение №8; 
- Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията 

да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 
представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 

- В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 
3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 

- Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са 
представени на чужд език се представя и в превод на български език. 

- Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 
представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на 
чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

9) Банкова гаранция за участие (Приложение № 16) или копие от документа за 
внесена гаранция под формата на парична сума; 

10) Декларация за извършен оглед и запознаване с инвестиционните проекти на 
обекта, включен в предмета на поръчката – Приложение № 14; 

11) Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта – Приложение 
№ 13 

12) Декларация за липса на свързаност – Приложение № 15;  
13) Декларация за приемане клаузите на проекта на договора – Приложение №18; 

 
Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, които 
задължително включват: 

- Заверено копие от валидна застраховка "Професионална отговорност"; 
 
Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които 

задължително включват:  
 

- Заверено копие на актуално Удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя, ведно с  талон - приложение към 
удостоверението или еквивалент; 

- Заверено копие на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент; 
 

14) Списък на изпълнените от участника договори със сходен предмета, изпълнени 
през последните пет години, считано към датата, определена като крайна за 
представяне на офертите – Приложение № 9 с доказателства към декларираните 
обстоятелства; 

 
15) Списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката – 

Приложение № 10, придружен с автобиографии на лицата (Приложение №12), 
заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната 
квалификация и опита им, както и обстоятелството, че са назначени на трудов 
договор.  
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16) Лицата следва да представят декларация за съгласие за участие в обществената 
поръчка – Приложение №11. 
 

4. ПЛИК №2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” 
 

1) Техническо предложение – трябва да бъде изготвено съобразно           
Приложение №19, при съблюдаване на пълното описание на обекта на 
поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за 
изпълнение на поръчката. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
включва и обяснителна записка за извършване на дейностите*.  

Участникът трябва да съобрази вида и сложността на предмета на обществената 
поръчка при определяне на срока за изпълнение, който не трябва да е по-кратък от 2 
месеца от стартиране на строителството. 
 
*Техническото предложение следва да е поставено в отделен непрозрачен запечатан 
плик с надпис: „Техническото предложение“. 
 

Забележка*: Обяснителна записка трябва да съдържа: анализ, ясно обосноваващ 
продължителността на основните строителни работи и избрания метод за организация 
на строителството на обекта, както и технологичната последователност и обвързаност 
на отделните процеси и етапи; обоснованост на разпределение на ресурсите 
/механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и 
последователност на дейностите, взаимоотношения с подизпълнители/членове на 
сдружението(ако са налице такива); описание на всички мероприятия по временната 
организация на движение (при идентифицирана необходимост); описание на  мерките 
по безопасност на труда. Обосновава се възможността за изпълнение на подобектите и 
движението на работната ръка и механизацията.  

 
5. ПЛИК №3 - “Предлагана цена” 
 

1) Ценовото предложение, съобразен с Приложение №20, към настоящата 
документация и приложените количествени сметки. Предлаганата цена 
задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис 
„Предлагана цена“.  

 
 Цената за изпълнение на поръчката следва да бъде предложена в лева, без 
включено ДДС и с включено ДДС. 
  
Остойностената КСС се представя както следва: 
– на хартиен носител подписан и подпечатан с мокър печат на всяка страница и 
на магнитен носител (CD) EXEL. При установено несъответствие между хартиен и 
магнитен носител, се зачита КСС на хартиен носител.  

В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи на Участника за 
изпълнението на поръчката.  

Цените на видовете работи по количествената сметка са постоянни. При 
подготовката на офертата участниците е необходимо да направят своите изчисления и 
да включат цената на финансовия риск /инфлация/ в цената на всеки вид дейност. 
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Участниците, които са допуснали аритметични грешки в изчисленията на 
общата стойност на КСС ще бъдат отстранени от участие. 

Всички копия от документи, представени от участниците, следва да бъдат 
заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпечатани с мокър печат на участника (в 
случай на обединение – с печата на упълномощения участник в обединението) и 
саморъчно подписани от лицето, представляващо по закон участника (в случай на 
обединение – от представляващия). 

Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в Офертата 
си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или 
части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик №3 трябва 
да бъдат последователно номерирани.  

Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория 
знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи. 

Комисията проверява ценовите предложения, с цел да установи дали са 
подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на 
документацията за участие. 

 
6. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - МЯСТО И СРОК 
 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община 
Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, 

всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 
27.08.2015г. 

 
 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата 
така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата 
е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата 
на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 
съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 
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 Пликове №1, №2 и №3 се запечатват в един общ непрозрачен плик, като върху 
плика се изписва: 

ДО  
Община Малко Търново 
с адрес: ул. „Малкотърновска комуна” № 3 
гр. Малко Търново 
обл. Бургас 
 

ОФЕРТА  
за участие в открита процедура покана за избор на изпълнител с предмет: 

„РЕМОНТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР В С. ЗВЕЗДЕЦ, 
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО,  

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №…………………………………………………….. “ 
 
Офертата е подадена от:______________________________________________ 
                                                                    наименование на участника 
С адрес за кореспонденция:_________________________________________________ 
Телефон: ____________________________Факс: _______________________________  
електронен адрес:________________________________ 

 

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви 
други фирмени печати и знаци. 

 Приемане на оферти / връщане на оферти  
 При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ 
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ. 
 Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в 
незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези 
обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф. 
 Получените оферти се съхраняват в деловодството на Община Малко Търново 
до деня, определен за отваряне на офертите в публичната покана за обществената 
поръчка. 
 
12. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ 

 
1. МЯСТО И ДАТА НА О ТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Община Малко Търново, на 

адрес гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна” № 3 в заседателната зала, на 
посочените дата и час съгласно обявлението за обществена поръчка. 

Съгласно чл.34. от ЗОП  Възложителят назначава комисия за провеждане на 
процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. 

Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, 
че: 

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на 
определен участник; 

2. не са "свързани лица" с участник в процедурата или с посочените от него 
подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 
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3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите 
спецификации в методиката за оценка на офертата. 

Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна 
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. 

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация 
за съответствие на обстоятелствата по чл.35, ал.1 от ЗОП и за спазване на изискванията 
по ал.2 на същата разпоредба след получаване на списъка с участниците и на всеки етап 
от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните 
обстоятелства. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на 
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 
писмено излага мотивите си. 

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява 
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава 
заповед за определяне на нов член. 

Възложителят или упълномощеното лице по чл.8, ал.2 от ЗОП има право на 
контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на 
съответните решения. 

При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на 
съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и 
предварително обявените условия на обществената поръчка. 

В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, 
които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, 
възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от 
представянето на съответния протокол. 

Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия 
и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай 
на несъгласие, към него се прилага особено мнение. 

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 
оферти. 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 
писмено. 

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 и други лица при спазване на установения режим за 
достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 
самоличност и представяне на съответните пълномощни.  

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните 
членове подписват ПЛИК №3. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участниците да подпише ПЛИК №3 на останалите участници.  
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В присъствието на участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други 
лица, Комисията отваря ПЛИК №2 и най-малко трима от членовете й подписват всички 
документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на 
присъстващите участници да подпише документите в ПЛИК №2 на останалите 
участници. След това Комисията отваря ПЛИК №1 и оповестява документите, които 
той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 
Комисията разглежда документите и информацията в плик №1 за съответствие с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 
Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за 

подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги 
посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни 
дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени 
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 
възложителя критерии за подбор. 

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в ПЛИК №2 
на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да 
изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за обстоятелствата 
посочени в пликове №2 и №3.  

Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците.  

В случаите, когато Комисията по оценка на офертите прецени, че в съдържанието 
на някой от представените документи има несъответствие, което се дължи на 
техническа грешка или пропуск, Комисията има право да поиска от участника 
разяснение по предвидения ред, като отговорът на участника става неразделна част от 
офертата. 

 
2. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 
 
Не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 
мястото на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при 
условията на чл.68, ал.3. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява 
предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише ценовите оферти. 
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3. НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията 
трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 
образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 
може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
- предложеното техническо решение; 
- наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
- получаване на държавна помощ; 

         Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 
за отстраняване от процедурата. 

 Когато Комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да бъде отхвърлена и 
участникът да бъде отстранен от процедурата. 

 
4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

 
Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, по реда 

на чл.69, ал.1 от ЗОП: 
- Който не е представил някой от необходимите документи или информация по 

чл.56 от ЗОП; 
- Който не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; 
- Който не отговоря на изискванията, посочени в чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

- Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия от Възложителя в обявлението 

- Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от 
ЗОП; 

- За когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, 
които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една 
оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, 
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въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил 
съответната декларация. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено 
лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация, а същевременно това 
лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на 
процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е 
съгласно да бъде такъв.   

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако участва в обединение, което е представило оферта 
и същият е представил самостоятелна оферта.  

Ако участник не представи някой от посочените от настоящите Указания за 
участие  документи ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на 
обществената поръчка. 

Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му 
органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в 
управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други 
документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за 
разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата 
по избор на изпълнител, този участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по 
възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Възложителят не може да отстрани участник от процедура за възлагане на 
обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е 
представил документ по чл.51 или чл.53, ал.1, когато: 

1. е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по 
силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в 
друга държава – членка на Европейския съюз, и 

2. от удостоверението или еквивалентния документ по т.1 може да се установи 
наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, 
изискан от възложителя. 

 
 

5. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 
 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите, който съдържа: 

 състав на комисията и списък на консултантите(ако има такива); 
 списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите 

за отстраняването им; 
 резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по 
всеки показател, тъй като критерият за оценка е икономически най-изгодната 
оферта; 
класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване; 

 дата на съставяне на протокола; 
 особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията в случай, че 
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има такива; 
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация. 
 Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

 
6. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 
Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 
определен за изпълнител. 

В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването 
му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл.70, ал.4 от ЗОП.  

Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на 
комисията при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на 
участниците. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение, когато: 

 не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на 
изискванията по чл.47 - 53а от ЗОП; 

 всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от 
възложителя; 

 всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 
условия,надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

 първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 
 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се 
осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които 
възложителят не е могъл да предвиди; 

 са установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 
процедурата; 

 при наличие на някои от основанията на чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва 
договор за обществена поръчка; 

 Възложителят е длъжен в тридневен (3) срок от вземане на решението за 
прекратяване на процедурата за обществена поръчка в един и същи ден да уведоми 
участниците, да го публикува в профила на купувача и да изпрати копие от решението 
до изпълнителния директор на АОП. 

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да 
открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само 
ако решението за прекратяване е влязло в сила. 
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8. СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 
изпълнител. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл.41, 
ал.3 от ЗОП. 
Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в 
сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително 
изпълнение. 
 

9. ОБЖАЛВАНЕ 
 
Обжалването се извършва по реда и при условията на ЗОП, част четвърта „Обжалване и 
контрол“, глава единадесета „Обжалване“. 
 

10. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 
 
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 
посочения период; 

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен 
ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в 
края на първия работен ден, следващ почивния; 

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, 
това е изрично указано при посочването на съответния срок. 
 

При провеждане на откритата процедура Възложителят изпраща 
обявлението за обществената поръчка до Агенцията по обществени поръчки за 
вписване в Регистъра на обществените поръчки, най-малко 40 дни преди крайния 
срок за получаване на офертите. Този срок се намалява със 7 дни, тъй като 
обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, защото от датата на 
обнародване на обявлението в електронен вид, Възложителят предоставя пълен 
достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в 
обявлението е посочен Интернет адреса, на който тя може да бъде намерена. 

 
Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита 

процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 
посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на 
участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 
При противоречие в записите на отделните документи от 

документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като 
приоритетите на документите са в следната последователност: 



 

2015г. 

1. Решение за откриване на обществена поръчка; 
2. Обявление за обществена поръчка; 
3. Техническа спецификация; 
4. Изисквания към участниците; 
5. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 
6. Образци за участие в процедурата; 
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място 

 


