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ул.“Малкотърновска  комуна” №3   

 тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

                                                                                                            

                                                                                                             Приложение №1 

 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за 

строителство с предмет: “Ремонт на общинските пътища:  път І – 79612 І-9 -  Звездец-

Евренозово - Близнак ІІІ-908;  пътІV- 90095 ІІ – 99 -  Царево -  Малко Търново -  

Сливарово; път ІV - 98028 І-9 – м.Босна – Звездец – Младежко; път ІV-98704 ІІІ-907    – 

м.Босна – Визица – Бяла вода; път ІV - 98708 ІІІ-907 - м. Босна – Визица -  Калово; път 

І – 9 ІV-98032 ІV-980 -  Звездец –  Малко Търново -  Бръшлян; път ІV-98712 ІІІ        – 

907 - м. Босна - Визица - Заберново; път І–9 ІV–98033 ІV-980 - Звездец –  Малко 

Търново –  Стоилово; път BGS3099 М1/І-9/ - Звездец – м. „Петрова нива” на 

територията на Община Малко Търново”. 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

ІІ.  МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

ІІІ. ПРОГНОЗНА  СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И  ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 

VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНЕ НА ДОГОВОРА 

ІХ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  

1. Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката;   

2. Приложение  №3 - Ценово предложение и приложени към него КСС;. 

3. Приложение №4 – Декларация   за техническото оборудване, което ще се 

използва при изпълнение на поръчката;  

4. Приложение №5 - Списък на договорите за строителство сходни с предмета на 

обществената поръчка изпълнени през последните пет години, считано от крайния срок 

за подаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение; 

5. Приложение №6 -  Справка – информация /приложение№6/ за  общия оборот от 

дейността и за оборота  от строително-ремонтни работи на улици и пътища за 

последните три години /2010г., 2011г. и 2012г./  в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си; 

6. Приложение №7 – Декларация за подизпълнители; 

7.  Приложение №8 – Декларация за съгласие участие на подизпълнители; 

8.  Приложение №9-Декларация  по чл.56, ал.1, т.11;  

9.  Приложение №10 -Административни сведения ; 

10.   Приложение №11  –  Декларация за приемане на условията в 

проекта на договор ;  

11.   Приложение №12  -  Декларация  за  запознаване с условията на 

поръчката;  

12. Приложение №13  –  Проекто-договор .  

13.   Приложение №14    -      Декларация  за  обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1. 

14.  Приложение №15 - Декларация  за  обстоятелствата по чл.47, ал.5. 



 

 

 

І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 Предмет на обществената поръчка е: „Ремонт на общинските пътища:  път І – 79612 

І-9 -  Звездец-Евренозово - Близнак ІІІ-908;  пътІV- 90095 ІІ – 99 -  Царево -  Малко Търново 

-  Сливарово; път ІV - 98028 І-9 – м.Босна – Звездец – Младежко; път ІV-98704 ІІІ-907    – 

м.Босна – Визица – Бяла вода; път ІV - 98708 ІІІ-907 - м. Босна – Визица -  Калово; път І – 9 

ІV-98032 ІV-980 -  Звездец –  Малко Търново -  Бръшлян; път ІV-98712 ІІІ  – 907 - м. Босна - 

Визица - Заберново; път І–9 ІV–98033 ІV-980 - Звездец –  Малко Търново –  Стоилово; път 

BGS3099 М1/І-9/ - Звездец – м. „Петрова нива” на територията на Община Малко Търново”. 

Обектът е шеста категория съгласно чл.137, ал.1,т.6 от Закона за устройство на 

територията. 

 Ремонтните работи включват: изсичане на храсти и малки дървета; оформяне на 

отводнителни канавки; подравняване на улични банкети; доставка и полагане на 

трошенокаменна настилка; разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови 

кръпки. 

 

 ІІ. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Мястото за изпълнение на поръчката са общинските пътища на територията на 

община Малко Търново: 

 път І – 79612 І-9 -  Звездец-Евренозово - Близнак ІІІ-908;  

 път ІV- 90095 ІІ – 99 -  Царево -  Малко Търново -  Сливарово;  

 път ІV - 98028 І-9 – м.Босна – Звездец – Младежко;  

 път ІV- 98704 ІІІ-907    – м.Босна – Визица – Бяла вода;  

 път ІV - 98708 ІІІ-907 - м. Босна – Визица -  Калово;  

 път І – 9 ІV-98032 ІV-980 -  Звездец –  Малко Търново -  Бръшлян;  

 път ІV-98712 ІІІ – 907 - м. Босна - Визица - Заберново;  

 път І–9 ІV–98033 ІV-980 - Звездец –  Малко Търново –  Стоилово;  

 път BGS3099 М1/І-9/ - Звездец – м. „Петрова нива”  

ІІІ. ПРОГНОЗНА  СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. 

 Прогнозната стойност на поръчката е до 261 500,00 / двеста шестдесет и една хиляди 

и петстотин/ лева с ДДС или 217 916,67 /двеста и седемнадесет хиляди деветстотин и 

шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ лева безДДС .  

 Участник предложил цена по-висока от прогнозната стойност на поръчката ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

И  ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ: 

1. Икономически и финансови изисквания: 

 1.1. Справка – информация /приложение№6/ за  общия оборот от дейността и за 

оборота  от строително-ремонтни работи на улици и пътища за последните три години 

/2010г., 2011г. и 2012г./  в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си. 

  Минимално изискване: 

 Участникът трябва  да има минимален общ оборот от дейността според приложената 

справка-информация по образец общо за последните три години /2010г., 2011г. и 2012г./  в 

зависимост от датата, на която участникът е  учреден или е започнал дейността си, в размер 

равен  или по-голям от 500 000,00 /петстотин хиляди/ лева  без ДДС. 

 Участникът  трябва да има минимален оборот от дейности по строително-ремонтни 

работи на улици и пътища според приложената справка – информация по образец , общо  за 

последните  три  години /2010г., 2011г. и 2012г./   в зависимост от датата, на която участникът 

е  учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям от 200 000,00 /двеста  

хиляди /лева без ДДС,  

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се 

прилагат за обединението като цяло. 



 

 

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за оборот се 

отнася за подизпълнителя съобразно вида и дела на тяхното участие. 

2. Технически възможности и квалификация 

2.1. Декларация за техническото оборудване, което ще се използва при 

изпълнение на поръчката -  приложение №4.  

2.2. Списък на договорите за строителство сходни с предмета на обществената 

поръчка /за сходни с предмета на поръчката се приемат обекти свързани със  строително-

ремонтни работи на улици и пътища/ изпълнени през последните пет години, считано от 

крайния срок за подаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение; тези 

препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и  дали то е 

изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания – приложение №5.  

Минимално изискване: 

        Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум един договор за 

строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката /за сходни с предмета на 

поръчката се приемат обекти свързани със  строително-ремонтни работи на улици и 

пътища/,  изпълнени през последните пет години, считано от крайния срок за подаване на 

офертите. 

 Доказването на изпълнението на горе посочения договор се извършва с представяне 

на конкретна препоръка, указваща доброто изпълнение. В тази препоръка се посочват 

стойността, датата и мястото на строителството, както и  дали то е изпълнено 

професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 
При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за  

техническите възможности се прилагат за обединението като цяло. 

При посочване на участие с използване на подизпълнител, критериите за  

техническите възможности се отнася за подизпълнителя съобразно вида и дела на тяхното 

участие. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

1. Ремонтните работи  да  се извършат съгласно техническото задание  и 

количествените сметки, които са неразделна част от него; 

2.   При изпълнение на строителните работи следва да се спазват всички правила 

и норми  по техника за безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, организация 

на движението и опазване на околната среда, съгласно законовите и подзаконовите 

нормативни документи и специфични такива. 

3. Всяка оферта задължително следва да съдържа: 

3.1. Предложение за изпълнение на поръчката –  приложение №2. 

3.2. Ценово предложение  -  приложение  №3 и приложени към него  количествено-

стойностни сметки  /девет броя / и анализни цени. 

 Ценовото предложение, количествено стойностните сметки и анализните цени се 

представят в отделен запечатан плик, поставен в  плика  с офертата.  

3.3. Регистрационни документи – копие от документ за актуално  състояние или ЕИК 

съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 

едноличен търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо 

лице. 

3.4.  Декларация за   техническото оборудване, което ще се използва при изпълнение 

на поръчката - приложение №4. 

3.5. Списък на договорите за строителство сходни с предмета на обществената 

поръчка изпълнени през последните пет години, считано от крайния срок за подаване на 

оферти - приложение  №5, придружен от препоръки за добро изпълнение. 

 3.6. Справка – информация /приложение№6/ за  общия оборот от дейността и за 

оборота  от строително-ремонтни работи на улици и пътища за последните три години 

/2010г., 2011г. и 2012г./  в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си. 



 

 

 3.7. Декларация  за участието или неучастието на подизпълнители-  приложение №7.  

3.8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - №8 /ако е приложимо/. 

3.9 .  Декларация  по чл.56, ал.1,  т.11  –  приложение №9 ,  за спазване  

изискванията за минимална  цена на труд в строителството.  

При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: 

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

на предлаганата цена от офертата е допустимо; 

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

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

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

държавното обществено осигуряване за съответната година. 

 Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани 

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

агенция "Главна инспекция по труда" и Агенция по заетостта към министъра на труда и 

социалната политика“. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл.56, ал.1, 

т.11 от ЗОП се представя  само за участниците в обединението, които ще изпълняват 

дейности свързани със строителството. 

3.10. Административни сведения – приложение №10. 

3.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - приложение №11. 

3.12. Декларация за запознаване с условията на поръчката - приложение №12. 

3.13. Декларация  за  обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 – приложение №14. 

3.14. Декларация  за  обстоятелствата по чл.47, ал.5 – приложение №15. 

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

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

отстраняване на участника от процедурата. 

4. Срок за изпълнение на поръчката:  не по-кратък от 40(четиридесет) календарни 

дни  и не по - дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни.  

5. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок 

за получаване на офертите. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е 

времето, през което учасниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 

  VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 

 

Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта при 

следните показатели: 

К1 - Цена  на  СРР 

К2 – Срок за изпълнение на СРР 

 

Методика за оценка на офертите: 
Офертите  ще бъдат оценени на база икономически най-изгодна оферта при следните 

показатели: 

1. К 1 – Цена за СРР 

Участниците да получат от 1 до 10 точки за критерия като се оценяват по формулата: 

 

   К 1 =  Ц (минимум в лева) х 10,  

   Ц ( участник) 

 

 

 



където „Ц (минимум лева)” е най-ниската предложена стойност за изпълнение на СРР, а „Ц 

(участник)” е предложената стойност от оценявания участник по същия критерий. Участинък с най-

ниска предложена стойност да получи най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя 

точки да се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. 

Тежест на показателя Н1 = 60% 

2. К 2 – Срок за изпълнение на СРР 

Участниците да получат от 1 до 10 точки за критерия като се оценяват по формулата:  

К 2 =  С (минимум)  х 10,  

            С ( участник) 

където „С (минимум)” е най-краткия предложен срок за изпълнение на СРР, а „С 

(участник)” е предложения срок от оценявания участник по същия критерий. Участникът с най-

кратък предложен срок да получи на-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки да 

се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. 

Тежест на показателя Н 2 = 40% 

Общият коефициент на участника се определя по формулата:  

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

коефициент К. 

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

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

получи една оферта, е 10. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на 

получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е 

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

повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се 

предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по 

показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 

стойност по този показател.Участникът, класиран от Комисията на първо място, се 

определя за изпълнител на обществената поръчка.  

Забележка: 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, комисята  ще изиска от него  подробна  писмена  обосновка за  начина  на  неговото  

образуване. Когато  участникът не представи в срок писмената обосновка или  комисията  

прецени, че посочените  обстоятелства  не  са  обективни, комисията ще  предложи  

участника  за  отстраняване  от процедурата. 

VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ. 

1. В настоящата обществена поръчка могат да участват като подават оферти всички 

български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни 

обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и 

обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания  за участие. 

 2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват 

споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата 

обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие 

и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за 

която се обединяват. 

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 

обединението за целите на поръчката.  

3.Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или  

заверено от кандидата копие с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно 

изискванията на възложителя към конкретните документи.  

  4. Документите, представени на чужд език следва да бъдат придружени с  превод на 

български език. 

  5. Ценовото предложение, количествено стойностните сметки и анализните цени се 

представят в отделен запечатан плик, поставен в  плика  с офертата.  

  6. Цялостната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично 

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

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



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

телефон, факс.  

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

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

комуна» №3. 

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

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

приносителя се издава документ. 

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

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

или в незапечатан или скъсан плик. 

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

24.04.2013 год.. 

Представената оферта трябва да съдържа всички документи, посочени в публичната 

покана. 

 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНЕ НА ДОГОВОРА 

        При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът в 

процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: 

 

 Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за 

изпълнение  - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на 

Възложителя: 

IBAN: BG 10 UNCR 76303300000394; 

BIC UNCR BGSF, 

Банка: „Уникредит Булбанк”АД -  клон гр. Малко Търново  

като паричната сума следва да е постъпила реално по банковата сметка на Възложителя към 

момента на сключване на договора. 

 Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима, с 

възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на 

банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. 

Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника.  

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която е в размер 

на  2 % от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева. 

 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 5 (пет) дневен срок след 

завършване на  СРР и представяне на протокол от актове обр. 19, но само в случай, че 

изпълнението е точно /преценено като количество, качество и срок/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

  

 


