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на Кмета на Община Малко Търново  

 
 

 

 
ЗА 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   

ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ С ПРЕДМЕТ: 

 

„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ 

с 3 /три/ обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 – „Доставка на цимент“; 

Обособена позиция № 2 – „Доставка на фракция“; 

Обособена позиция № 3 – „Доставка на негасена вар“ 
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Партида: 00031 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: 385   от 22/08/2013 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00031
Поделение: Малко Търново
Изходящ номер: 28-00-52 от дата 23/08/2013
Коментар на възложителя:
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ 
КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции: Обособена 
позиция № 1 – „Доставка на цимент“; Обособена позиция № 2 –
„Доставка на фракция“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на 
негасена вар“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Малко Търново

Адрес
ул. “Малкотърновска  комуна” № 3

Град Пощенски код Държава
Малко Търново 8162 България

За контакти Телефон
ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 0878 379330

Лице за контакт
Деян Йотов

Електронна поща Факс
mt_kmet@mail.bg 05952 3128

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.malkotarnovo.org/

Адрес на профила на купувача:

УНП: e0a89f14-4410-42e0-987d-87a9336cf280 1
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http://www.malkotarnovo.org/profilnakup.html

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура

Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

УНП: e0a89f14-4410-42e0-987d-87a9336cf280 2
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: ________

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
Доставки
Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен  
диалог / на конкурса за проект
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ 
КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции: Обособена 
позиция № 1 – „Доставка на цимент“; Обособена позиция № 2 –
„Доставка на фракция“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на 
негасена вар“

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  
трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия Климатици
Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги
Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и  
системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-
договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  
информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ за 2013/2014 г.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

УНП: e0a89f14-4410-42e0-987d-87a9336cf280 3
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V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):
без ДДС с ДДС Стойност на 

ДДС (в %)
на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за Защита на Конкуренцията

Адрес
бул. Витоша №18

Град Пощенски код Държава
София 1000 България

Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg/

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 23/08/2013 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/
Илиян Янчев

Длъжност:
Кмет на Община Малко Търново
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00031
Поделение: Малко Търново
Изходящ номер: 28-00-53 от дата 23/08/2013
Коментар на възложителя:
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ 
КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции: Обособена 
позиция № 1 – „Доставка на цимент“; Обособена позиция № 2 –
„Доставка на фракция“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на 
негасена вар“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Малко Търново

Адрес
ул. “Малкотърновска  комуна” № 3

Град Пощенски код Държава
Малко Търново 8162 България

За контакти Телефон
ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 0878 379330

Лице за контакти
Деян Йотов

Електронна поща Факс
mt_kmet@mail.bg 05952 3128

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://www.malkotarnovo.org/

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.malkotarnovo.org/

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  

Обществени услуги

УНП: 5ef9f071-fa0e-4131-a749-5b1b3677d452 1
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включително техни регионални или  
местни подразделения

Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура

Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  
възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ 
КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции: Обособена 
позиция № 1 – „Доставка на цимент“; Обособена позиция № 2 –
„Доставка на фракция“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на 
негасена вар“

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  
услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  
конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изграждане
Проектиране и  
изпълнение

Изпълнение с каквито и  
да е средства на 
строителство,  
съответстващо на  
изискванията, 
определени от  
възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
изброените

Категория услуга  No
(Относно категориите  
услуги 1-27, моля вижте  
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  
строителството

Място на изпълнение на  
доставката

Място на изпълнение на  
услугата

гр. Малко Търново

код NUTS: код NUTS: BG341 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко  
изпълнители

Рамково споразумение с един   
изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение
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Срок на рамковото споразумение:
Срок в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  
е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:
или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ 
КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции: Обособена 
позиция № 1 – „Доставка на цимент“; Обособена позиция № 2 –
„Доставка на фракция“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на 
негасена вар“

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 44921200

Доп. предмети 14210000

44111200

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  
(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  
позиция

за една или повече 
обособени позиции

за всички обособени  
позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  
когато е приложимо)
Доставка на цимент
Доставка на фракция
Доставка на негасена вар

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 103335   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  
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________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от 
стойността на обществената поръчка за съответната обособена 
позиция
Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под 
формата на банкова гаранция или парична сума, внесена в касата 
на общината или по сметка на община Малко Търново: IBAN 
BG10UNCR76303300000394; BIC: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк” 
АД 
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на 
договора
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да 
бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и 
неотменима банкова гаранция, със срок на валидност до изтичане 
на срока за изпълнение на поръчката в полза на община Малко 
Търново. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, 
притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на 
територията на страната;
Участникът, определен за изпълнител на малката обществена 
поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за 
внесената по банков път или в касата на общината гаранция за 
изпълнение на договора преди подписването на договора;
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 
гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 
малка обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  
съответните разпоредби, които ги уреждат:
от бюджета на Община Малко Търново

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  
приложимо):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
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ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  
им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
За юридически лица, които не са регистрирани по реда на Закона 
за търговски регистър се представя:
копие от документ за първоначална съдебна регистрация;
валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано 
от 1 (един) месец от датата на отваряне на офертите;
копие на БУЛСТАТ регистрация
За юридически лица и ЕТ, които са регистрирани по реда на Закона 
за търговския регистър се представя:
oКопие от документ за регистрация или единен идентификационен 
код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 
Когато участника не представи ЕИК, освен копие от документа за 
регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние 
(извлечение от Търговския регистър).
За физически лица – копие от документа за самоличност;
За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, 
издаден от съдебен или административен орган в държавата в която 
е установен, който се представя в легализиран превод*;
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва 
да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. 
Физическите лича, включени в състава на обединения представят 
документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава 
на обединения, представят документ за съдебна регистрация и 
удостоверение за актуално състояние или техни еквивалентни, в 
легализиран превод (Официален превод е превод, извършен от 
преводач, който има сключен договор с Министерството на външните 
работи за извършване на официални преводи)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
 За Обособена позиция № 1: 
Минимален оборот на Участника 
общо за последните три 
финансови години (2010, 2011 и 
2012 г.) – 100 000 (сто хиляди) 
лева без ДДС, минимален оборот 
от услуги сходни с предмета  на 
поръчката - 80 000 (осемдесет 
хиляди) лв. без ДДС общо за 
трите години. Под услуги с 
предмета на поръчката се 
разбира: доставка на цимент.
За Обособена позиция № 2: 
Минимален оборот на Участника 
общо за последните три 
финансови години (2010, 2011 и 
2012 г.) – 60 000 (шестдесет 
хиляди) лева без ДДС, минимален 
оборот от услуги сходни с 
предмета  на поръчката - 40 000 
(четиридесет хиляди) лв. без 

1. Декларация за общия оборот и 
за оборота, реализиран от 
услугите, свързани с обекта на 
поръчката, съобразно 
обособената позиция за която се 
кандидатства за последните 3 
(три) години (2010, 2011 и 2012 
г.) в зависимост от датата, на 
която участникът е започнал 
дейността си. (Приложение № 11) 
Когато по обективни причини 
участникът не може да представи 
исканите от Възложителя 
документи, той може да докаже 
икономическото и финансовото си 
състояние с всеки друг 
документ, който Възложителят 
приеме за подходящ. 
Чуждестранните лица представят 
еквивалентни документи от 
съответните компетентни органи 

УНП: 5ef9f071-fa0e-4131-a749-5b1b3677d452 5



Партида: 00031 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

ДДС общо за трите години. Под 
услуги с предмета на поръчката 
се разбира: доставка на 
фракции.
За Обособена позиция № 3: 
Минимален оборот на Участника 
общо за последните три 
финансови години (2010, 2011 и 
2012 г.) – 20 000 (двадесет 
хиляди) лева без ДДС, минимален 
оборот от услуги сходни с 
предмета  на поръчката - 15 000 
(петнадесет хиляди) лв. без ДДС 
общо за трите години. Под 
услуги с предмета на поръчката 
се разбира: доставка на 
негасена вар.
* Изискването за представяне на 
доказателства за три години не 
важи за фирми, които нямат към 
момента на подаване на офертата 
три години от регистрацията си, 
като същите представят 
доказателства за толкова 
финансови години колкото са 
изтекли от регистрацията им. В 
случай, че по обективни причини 
(новорегистрирани участници) 
участникът не може да представи 
справка по отношение на общ 
оборот от извършени услуги във 
връзка с предмета на поръчката 
за последните три години, той 
следва да представи 
доказателства за размера на 
оборота от датата на 
регистрацията си до датата на 
представянето на офертата. В 
случай, че участникът участва 
като обединение /консорциум, 
изброените по-горе изисквания 
се прилагат за обединението 
(консорциум и др.) като цяло.

съобразно националното им 
законодателство; 
2. Копие от годишния баланс и 
отчета за приходи и разходи за 
предходните три години (2010, 
2011 и 2012 г.), подписани и 
подпечатани от участника на 
всяка страница, съгласно Закона 
за счетоводството - за 
нерегистрираните в ТР при 
Агенцията по вписвания.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
Участникът трябва да покаже, че 
има необходимата квалификация 
за изпълнението на поръчката. В 
този смисъл трябва да покаже, 
че притежава опит в 
изпълнението на поне един  
подобен договор с предмет –
предмета на поръчката за 
последните 3 три години /2010, 

Декларация - списък на 
основните договори сходен с 
предмета на настоящата поръчка 
съобразно обособената позиция 
за която за която се 
кандидатства изпълнени през 
последните 3 (три) години, 
включително стойностите, датите 
и получателите (Приложение № 
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2011 и 2012 г./ 12); 
Референции (препоръки) за добро 
изпълнение на договорите, 
посочени в списъка – заверени 
от участника копия.
сертификати, издадени от 
акредитирани лица, 
удостоверяващи съответствието 
на материалите със съответните 
спецификации или стандарти

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  
на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  
увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  
представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  
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договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  
договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест
1 Предлагана цена 60

2 Срок на доставка 40

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  
приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 13/09/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеПлатими документи
Ако да, цена (в цифри): 12   Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Сумата следва да бъде внесена в касата на община Малко Търново 
или по банков път: IBAN BG82UNCR76308400000205; BIC UNCRBGSF, 
код за вид плащане 447000, банка „Уникредит Булбанк” АД,  клон 
Малко Търново;
Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) 
календарни дни преди изтичането на срока за подаване на 
офертите. 
Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да 
я закупят;
Комплект от документацията за участие се предоставя след 
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представяне на документ удостоверяващ, че документацията е 
платена. 

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 20/09/2013 дд/мм/гггг Час: 17:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  
за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни:   60  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24/09/2013 дд/мм/гггг Час: 13:00

Място (когато е приложимо): заседателната зала в сградата на Общината на адрес: гр.  
Малко Търново, ул. “Малкотърновска  комуна” № 3

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  
е приложимо)
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  
приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  
фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
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София 1000 Република 
България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 23/08/2013 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  
заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Доставка на цимент

1) Кратко описание
Цимент – насипен   32,5R - прогнозно количество - 380 тона
Цимент в торби по 25 кг. 32,5R - прогнозно количество - 15 тона
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 44111200

3) Количество или обем
Цимент – насипен   32,5R - прогнозно количество - 380 тона
Цимент в торби по 25 кг. 32,5R - прогнозно количество - 15 тона

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 58635   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Доставка на фракция

1) Кратко описание
Промит пясък за бетон GF 85 - прогнозно количество - 500 тона
Фракция за бетон 12/22,4 БДС EN-12620 - прогнозно количество - 
400 тона
Фракция за бетон  4/22,4  БДС EN-12620 - прогнозно количество - 
400 тона
Фракция – чакъл настилка    0/75 - прогнозно количество - 100 
тона
Фракция – чакъл настилка  25/75 - прогнозно количество - 100 
тона

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 14210000

3) Количество или обем
Промит пясък за бетон GF 85 - прогнозно количество - 500 тона
Фракция за бетон 12/22,4 БДС EN-12620 - прогнозно количество - 
400 тона
Фракция за бетон  4/22,4  БДС EN-12620 - прогнозно количество - 
400 тона
Фракция – чакъл настилка    0/75 - прогнозно количество - 100 
тона
Фракция – чакъл настилка  25/75 - прогнозно количество - 100 
тона

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 35100   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Доставка на негасена вар

1) Кратко описание
Негасена вар БДС EN 459 - 2 - прогнозно количество - 60 тона

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 44921200

3) Количество или обем
Негасена вар БДС EN 459 - 2 - прогнозно количество - 60 тона

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 9600   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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                ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

 
 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  
И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 
І. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
Предмет на настоящата процедура е „ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ КЪМ ОБЩИНА МАЛКО 
ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на 
цимент“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на фракция“; Обособена позиция № 3 – 
„Доставка на негасена вар“ 
 

1. Доставките се извършват периодично след зададена заявка. 
2. Материалите ще бъдат доставени в складовете на Общинско предприятие „БКС“ в гр. 

Малко Търново.  
3. Участниците следва да представят сертификат за качество или еквивалентен документ 

за доставяните материали, съгласно БДС. 
4. В цената на материалите трябва да са включени всички разходи по доставка до 

посочените адреси, товарене и разтоварване на материалите. Възложителят не дължи 
каквото и да е плащане извън посочената от избрания участник цена.  

 
 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 

№  Вид материал Ед.мярка 
Прогнозни 
количество  

 1 Цимент – насипен   32,5R тон 380 

 2 Цимент в торби по 25 кг. 32,5R тон 15 

 ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 58 635 лева без ДДС 
 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 

№  Вид материал Ед.мярка 
Прогнозни 
количество  

 1. Промит пясък за бетон GF 85 тон 500 

 2. 
Фракция за бетон 12/22,4  
БДС EN-12620 тон 400 

 3. 
Фракция за бетон 4/22,4  
БДС EN-12620 тон 400 

 4. Фракция – чакъл настилка 0/75 тон 100 

 5 Фракция – чакъл настилка  25/75 тон 100 
 ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 35 100 лева без ДДС 



 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 

№  Вид материал Ед.мярка 
Прогнозни 
количество  

 1 Негасена вар БДС EN 459 - 2 тон 60 
 ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 9 600 лева без ДДС 

 
 

Прогнозната стойност на поръчката е 103  335  лева без ДДС 
 

ІІI.УСЛОВИЯ И НАЧИН ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ 
 

Плащанията по настоящата поръчка ще се извършват от бюджета на община Малко 
Търново, както следва: 

- в 10 / десет / дневен срок от изпълнение на подадена заявка и издаване на фактура 
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       ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 
тел. 05952 / 30 21; факс 05952 / 31 28 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 
В открита процедура с предмет:  

„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ 
КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – 
„Доставка на цимент“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на фракция“; Обособена позиция 
№ 3 – „Доставка на негасена вар“ 
 
 Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към 
кандидатите за участие в открита процедура на основание чл.14, ал.1, т.2 във връзка с чл. 14 
ал. 3, т.2 от Закона за обществени поръчки. 
  

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
 
„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ 

КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции:  
Обособена позиция № 1 – „Доставка на цимент“;  
Обособена позиция № 2 – „Доставка на фракция“;  

Обособена позиция № 3 – „Доставка на негасена вар“ 
 
Критерии за оценка на офертата: 

Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по критерия   – 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“ по посочените в „ПОКАЗАТЕЛИ, 
ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ критерии. 

 
Място и срок за изпълнение на поръчката: 

 община Малко Търново, област Бургас, Република България. 
 Срокът за изпълнение на настоящата поръчка e 1 /една/ година и започва да тече от датата на 

подписване на договора, съобразно Техническото задание към поръчката  
 Доставките се извършват периодично след подадена заявка 
 Максималния срокът за доставка на всяка заявка е до 5 дни от подаването на същата. 

 
Срок на валидност на офертите: 

 Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 
получаване на офертите; 

 Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до 
сключване на договора; 
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 Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи или ако представи 
оферта с нормален срок, но при последяващо поискване от възложителя – откаже да я удължи. 
 

Финансирането на настоящата поръчка е от бюджета на Община Малко Търново,  
 

Прогнозна стойност на поръчката е: 
103 335,00 лева без ДДС 

 
o Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Участниците не могат да имат 
претенции по направените от самите тях разходи по подготовката и подаването на офертите им, 
включително и при не класиране. 
o Цена и начин на плащане 
o Участникът съставя офертата си въз основа на приложените в документацията за участие 
изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката; 
o Посочените цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен 
данък добавена стойност и за изпълнение на поръчката в пълен обем, съгласно описанието и изискванията 
на възложителя; 
o Единствено участникът е отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията 
на предложените от него цени; 
o При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с 
думи; 
o Плащането се извършва съгласно посочените условия за разплащане в приложения проект на 
договор.  
 

ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 
2.1. Изисквания към офертата  
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства 

напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП. 
Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или 

от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на такъв).  
Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. 
Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да 

представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично 
нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. 

Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират целия обем от 
дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта. Не се 
допуска представянето на различни варианти на оферта от участника. 

Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените в 
документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в процедурата. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в 
официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и 
в превод. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, 
т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а 
документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.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, декларация по чл.56 ал.1, т.11 
се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с доставката или 
услуги. 
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При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има 
конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху 
всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от 
Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от 
участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с 
изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП. 
 

Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или 
юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на условията на 
Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. 
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните 
изисквания или на някое от условията на Възложителя. 

 
2.2. Общи изисквания към участниците 

 
2.2.1 Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е: 
а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

o престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 
на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
o подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
o за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
o престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
o престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

б/ обявен в несъстоятелност; 
в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове. 
г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 
д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси.  
е/ 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 кандидатът или 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 кандидатът или участникът е 
преустановил дейността си; 

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

з/ 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 кандидатът или участникът е установен. 

и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 
чужденци през последните 5 години; 

й/ 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 

2.2.2. Изискванията по буква „а”, буква „г” и буква „й” по-горе 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; 
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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 

кандидата или 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. 

2.2.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, 
„д”, „е”, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

2.2.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
изискванията по т. 2.2.1. и т. 2.2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите. 

2.2.5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява 
липсата на обстоятелствата по по-горе с декларация.  

2.2.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 
длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелства по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з” и „и”. 

2.2.7. 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 
букви „а”,„б”,„в”,„е”,„ж”,„з”,„и” и „й“. 

2.2.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 
длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, 
„ж”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната 
чужда държава не се издават документите по букви „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват 
всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, 
ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.  

2.2.9. 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. 

 
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са съпрузите или лицата, които се намират във 
фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен 
включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и 
юридически лица, с които лицето заемащо публична длъжност, се намира в икономически или 
политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и 
обективност. 
 

2.3. Общи изисквания при участие като обединение/консорциум 
В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално 
заверено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че : 
o всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на 
договора;  
o представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за 
и от името на всеки член на обединението/консорциума;  
o членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, 
включително по отношение на плащанията;  
o всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора,  
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както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на 
дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще 
изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.  

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на 
обединението/консорциума след подаването на офертата. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за конкретната обособена позиция. 

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

 
2.4. Общи изисквания при използване на подизпълнители 
 
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията посочени в 

настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, 
дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието 
на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на работи/задачи на подизпълнител/-и е 
допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от 
подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия. 

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта. 

 
В случай, че по отношение на участник и/или посочен подизпълнител бъде констатирано 

неизпълнение по настоящата точка, то този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка 

 
 2.5 Документация за участие: 
 
Документацията съдържа: 
1. Решение за откриване на процедурата; 
2. Обявление за обществена поръчка; 
3. Пълно описание на обекта на поръчка; 
4. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест; 
5. Изисквания и указания за подготовка на офертата 
6. Образци на документи 
 

Документацията за участие може да се закупи в сградата на община Малко Търново от 8.00 часа до 
17.00 часа, всеки работен ден в Информационен център за административни услуги на Община Малко 
Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ № 3 ; 

Цената на документацията е 12,00 (дванадесет) лева с включено ДДС.; 
Сумата следва да бъде внесена в касата на община Малко Търново или по банков път: IBAN 

BG82UNCR76308400000205; BIC UNCRBGSF, код за вид плащане 447000, банка „Уникредит Булбанк” АД,  
клон Малко Търново; 

Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на 
срока за подаване на офертите.  

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят; 
Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ 

удостоверяващ, че документацията е платена.  
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 2.6 Общи указания - разяснения: 
Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави: 
o разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на 
процедурата и до  изискванията на същата; 
o поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация. 

Заинтересованите лица лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично 
упълномощено друго лице могат да поискат  разяснения или допълнителна информация по документацията 
за участие до изтичане на срокът за нейното закупуване.  
Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от 
Възложителя на всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, в 4 
(четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се 
закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителната информация и 
допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало; В случай, че от представяне на 
разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, 
Възложителят ще удължи срокът за  получаване на оферти с толкова дни с колкото е забавата. В дадените 
разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е 
поискало; 

Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, 
включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са изцяло за сметка на 
заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП; 
До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна на 
информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, 
между заинтересовано лице, участник или техни представители и: 

а) органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на процедурата; 
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 

приемането на документацията за участие. 
Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на 

процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във 
връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията; 

Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за процедурата 
за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация, както и на интернет страницата 
на Община Малко Търново; 

Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно 
всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата; 

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, 
на български език, и се извършва чрез: 

а) връчване лично срещу подпис, или  
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка / куриерска , изпратено на посочения от 

заинтересованото лице/участника адрес; 
в) факс. 
Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от страна на 

Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. Информацията се приема от 
заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, 
съответно в офертата на участника; 

При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, лицата, закупили документация за 
участие и участниците, са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя; 
Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса 
за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или 
информацията; 
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на 
информацията; 
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При подаване на офертата си 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 участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или 
търговски тайни, с изключение на случаите по: 
o чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за 
сключения договор до Регистъра за обществени поръчки; 
o чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си 
задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай 
Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато 
предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 
конкуренцията. 
 

ІII. ОФЕРТА 
 

1. Подготовка на офертата: 
 
1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за 
участие; 
1.2 При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия; 
1.3 Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от 
участниците; 
1.4 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 
посочени в тази документация, при спазване на ЗОП; 
1.5 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 
допълни или да оттегли офертата си; 
1.6 Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта; 
1.7 Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 
самостоятелна оферта 
1.8 Офертата не може да се предлага във варианти; 
1.9 Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за 
участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци; 
1.10 Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице 
или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството. 
 

2 Съдържание на офертата: 
 
2.1 Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от 
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 
адрес. Пликът по предходното изречение трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни 
и надписани плика, както следва: 
o ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор” – в него се поставят документите, отнасящи 
се до критериите за подбор на участниците; Участникът запечатва и подготвят толкова пликове № 
1 за колкото позиции участва. 
o ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - в него се поставят 
документите, свързани с техническото предложение по изпълнение на поръчката и проектът на 
договор; Участникът запечатва и подготвят толкова пликове № 2 за колкото позиции участва. 
o ПЛИК № 3  „Предлагана цена“ – в него се поставя ценовото предложение Участникът 
запечатва и подготвят толкова пликове № 3 за колкото позиции участва. 
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<участник>       Плик №… / „<съдържание>” 
<адрес/информация контакти>                                                                            
<факс/и-мейл> 
 

До Община Малко Търново 
ул. „Малкотърновска комуна” № 3 
Област Бургас, гр. Малко Търново; 

„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ 
КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции. 

За Обособена позиция № ….„<номер и наименование на позицията>” 
 

 
2.2 Съдържание на ПЛИК №1 – Документи за подбор 

 
2.2.1 Заявление за участие и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 
(Приложение № 1, Приложение № 1.1); 
2.2.2 Административни сведения за участника (Приложение № 2); 
2.2.3 Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Приложение № 3); 
2.2.4 Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката 
(Приложение № 4); 
2.2.5 Регистрационни документи на участника 
За юридически лица, които не са регистрирани по реда на Закона за търговски регистър се представя: 
o копие от документ за първоначална съдебна регистрация; 
o валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец от датата на 
отваряне на офертите; 
o копие на БУЛСТАТ регистрация 
За юридически лица и ЕТ, които са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър се представя: 
o Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър. Когато участника не представи ЕИК, освен копие от документа за 
регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър). 
 За физически лица – копие от документа за самоличност; 
 За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или 
административен орган в държавата в която е установен, който се представя в легализиран превод*; 
 Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен 
учредителен акт на обединението. Физическите лича, включени в състава на обединения представят 
документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят документ за 
съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние или техни еквивалентни, в легализиран превод 
(Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на 
външните работи за извършване на официални преводи). 
2.2.6 Документ за закупена тръжна документация (копие); 
2.2.7 Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на 
банковата гаранция за участие; 
2.2.8 Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП; 
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а, 3, и 4 от ЗОП; по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените 
поръчки (Приложение № 5; Приложение № 6) 
2.2.9 Документ за регистрация на участника по БУЛСТАТ (копие) и регистрация по ЗДДС, ако е 
регистриран (копие); 

2.2.10 Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника по чл.50 от ЗОП ; 
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 Минимални икономически и финансови изисквания:   
 
 За Обособена позиция № 1: Минимален оборот на Участника общо за последните три финансови 
години (2010, 2011 и 2012 г.) – 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС, минимален оборот от услуги 
сходни с предмета  на поръчката - 80 000 (осемдесет хиляди) лв. без ДДС общо за трите години. 
Под услуги с предмета на поръчката се разбира: доставка на цимент. 
За Обособена позиция № 2: Минимален оборот на Участника общо за последните три финансови 
години (2010, 2011 и 2012 г.) – 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот от 
услуги сходни с предмета  на поръчката - 40 000 (четиридесет хиляди) лв. без ДДС общо за трите 
години. Под услуги с предмета на поръчката се разбира: доставка на фракции. 

За Обособена позиция № 3: Минимален оборот на Участника общо за последните три финансови 
години (2010, 2011 и 2012 г.) – 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС, минимален оборот от 
услуги сходни с предмета  на поръчката - 15 000 (петнадесет хиляди) лв. без ДДС общо за трите 
години. Под услуги с предмета на поръчката се разбира: доставка на негасена вар. 

 * Изискването за представяне на доказателства за три години не важи за фирми, които 
нямат към момента на подаване на офертата три години от регистрацията си, като същите 
представят доказателства за толкова финансови години колкото са изтекли от регистрацията им. В 
случай, че по обективни причини (новорегистрирани участници) участникът не може да представи 
справка по отношение на общ оборот от извършени услуги във връзка с предмета на поръчката за 
последните три години, той следва да представи доказателства за размера на оборота от датата на 
регистрацията си до датата на представянето на офертата. В случай, че участникът участва като 
обединение /консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за обединението 
(консорциум и др.) като цяло. 
 
 Изискуеми документи за трите обособени позиции: 
 
1. Декларация за общия оборот и за оборота, реализиран от услугите, свързани с обекта на 
поръчката, съобразно обособената позиция за която се кандидатства за последните 3 (три) години 
(2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си. 
(Приложение № 11) Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 
Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки 
друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Чуждестранните лица представят 
еквивалентни документи от съответните компетентни органи съобразно националното им 
законодателство;  
2. Копие от годишния баланс и отчета за приходи и разходи за предходните три години (2010, 
2011 и 2012 г.), подписани и подпечатани от участника на всяка страница, съгласно Закона за 
счетоводството - за нерегистрираните в ТР при Агенцията по вписвания. 
 
2.2.11 Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на 
обществената поръчка по чл.51 от ЗОП, съгласно настоящите Указания за участие; 
 
 Минимални изисквания относно техническите възможности и/или квалификацията: 
 
 Участникът трябва да покаже, че има необходимата квалификация за изпълнението на 
поръчката. В този смисъл трябва да покаже, че притежава опит в изпълнението на поне един  
подобен договор с предмет – предмета на поръчката за последните 3 три години /2010, 2011 и 2012 
г./ 
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Изискуеми документи за трите обособени позиции: 
 
o Декларация - списък на основните договори сходен с предмета на настоящата поръчка 
съобразно обособената позиция за която за която се кандидатства изпълнени през последните 3 
(три) години, включително стойностите, датите и получателите (Приложение № 12);  

o Референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка – заверени 
от участника копия. 
o сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието на 
материалите със съответните спецификации или стандарти 
2.2.12 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 
процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 
документите му за съдебна регистрация); 
2.2.13 Декларация за участието на подизпълнители (Приложение № 10); 
2.2.14 Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв  (Приложение 
№ 7); 
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 
2.2.15 Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекта на договора, (Приложение № 
8); 

2.2.16 Декларация от членовете на обединението (Приложение № 13); 
  

2.3  Съдържание на  ПЛИК №2 – Техническо предложение 
2.3.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 14) 
2.3.2 Срок на валидност на офертата (срокът не може да бъде по-кратък от 60 дни); 
2.3.3 Проект на договор (не се попълва, подписва се и подпечатва на всяка страница); 
  
2.4 Съдържание на ПЛИК №3 - Предлагана цена   
2.4.1 Попълва се (Приложение № 15) „Ценова оферта” и приложена към нея остойностени единични 
цени  на видовете материали; 
2.4.2 Извън плика с надпис „Ценова оферта” не трябва да е посочена никаква информация относно 
цената; 
2.4.3 Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Ценова 
оферта” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата. 
 

2.5 Запечатване 
2.5.1 Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три  
непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК „№1”. ПЛИК „№2” и ПЛИК „№3”  
2.5.2 Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в долния десен ъгъл се изписва 
 

Община Малко Търново, п.к. 8162 
Област Бургас 

ул. „Малкотърновска комуна”№ 3 
 

За участие в открита  процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА 
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС“ КЪМ ОБЩИНА МАЛКО 
ТЪРНОВО“ с 3 /три/ обособени позиции. 

За Обособена позиция № ….„<номер и наименование 
на позицията>” 
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2.5.3 В горния ляв ъгъл на плика се посочва наименованието, адрес за кореспонденция на участника и по 
възможност телефон, факс и/или е-mail; 
2.5.4 Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени 
печати и знаци; 
2.5.5 Участник, в чиято оферта документите не са систематизирани по указания по-горе начин се 
отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

3 Изисквания към документите: 
3.1. Всички документи трябва да са: 

 Заверени (когато са ксерокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен 
документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, 
назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица; Във втория случай се 
изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 

 Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език; 
Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва да са 

придружени от превод на български език, като в изрично посочените от ЗОП случаи преводът трябва да 
бъде официален.  

 По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции. 

 Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят 
и в превод; 

 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 бъде отстранен от участие; 
 
4 Подаване на оферти: 
4.1.        Място и срок за подаване на оферти 

 Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: град Малко Търново, област Бургас, ул.  
Малкотърновска комуна № 3 в един оригинал; 

 Срокът за подаване на офертите е до 17,00  часа на 20.09.2013 г.; 
 Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя; 
 До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си; 
 Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата; 
 Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 

представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на 
оферта (с входящ номер)”. 
 
4.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти Срокът за подаване на оферти може 

да се удължи в следните случаи: 
- Когато се установи, че първоначално определения срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, 

включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към 
документацията или оглед на мястото на изпълнение; 

- В случай, че от представяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на 
оферти остават по-малко от 3 дни. Срокът се удължава с толкова дни, колкото е забавата. 
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4.3. 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 подаването на офертата на 
участника се издава документ 

- Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, 
прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. 
Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 
 

IV. ГАРАНЦИИ 
 

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й 
 
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на обществената 
поръчка за съответната обособена позиция 
2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или 
парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Малко Търново: IBAN 
BG10UNCR76303300000394; BIC: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк” АД  
3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора 
4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава 
това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност до изтичане на 
срока за изпълнение на поръчката в полза на община Малко Търново. Банковата гаранция следва да бъде 
издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на 
страната; 
5. Участникът, определен за изпълнител на малката обществена поръчка, представя банковата 
гаранция или платежния документ за внесената по банков път или в касата на общината гаранция за 
изпълнение на договора преди подписването на договора; 
6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 
договора за възлагане на малка обществена поръчка. 
 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия с писмена заповед, съгласно, чл.34 и чл.35 
от ЗОП. Отварянето на офертите и действията на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите 
и на възложителя във връзка с осъществяване на контрол върху работата на комисията се извършва 
съобразно изискванията на чл.36-37 и чл.68-72 от ЗОП 
  

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците по всяка от 

обособените позиции и участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след 
приключване работата на комисията. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за 
изпълнител на обществената поръчка. 

2. В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и оферти и 
мотивите за отстраняването им. 

3. Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му. 
4. При писмено искане от участник възложителят е длъжен в 3 (три) дневен срок от получаването 

му да осигури достъп до протокола на комисията. Възложителят може да откаже достъп до някои от 
данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт или 
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

5. При писмено искане от участник възложителят е длъжен в 3 (три) дневен срок от получаване на 
искането да предостави копие от протокола при условията на т. 4. 
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VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

 1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо 
място и определен за изпълнител. 

2. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на 
малка обществена поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител 
втория класиран участник и да сключи договор с него. 

3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, 
представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз 
основа на които е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в 
обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка 

4. Договорът се сключва в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на срока за обжалване на 
решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но 
не е поискано налагане на временна мярка. 

5. Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за 
налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в 30 (тридесет) дневен срок от влизането в 
сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка. 

6. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по 
документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

7. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при 
подписването на договора: 

 не представи документ за регистрация или не посочи единния идентификационен код на 
създаденото юридическо лице не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 

 не представи определената гаранция за изпълнение на договора. 
8. В случаите по т. 7 възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ 

място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата. 
9. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, 

Възложителят прекратява процедурата. 
 10. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, 
ал. 2 от ЗОП. 
 11. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 
случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на 
договора. 

 
VIII. ОБЖАЛВАНЕ 

 
 Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка до 

сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за 
защита на конкуренцията; 

 Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за 
съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл 
срокът за извършване на съответното действие; 

 Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, 
чието решение се обжалва. 
 

IХ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 
 

1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 
 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 



 14

 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. 

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

 
Х. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

 
1. При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се 

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

o Решение за откриване на процедурата; 
o Обявление за обществена поръчка; 
o Пълно описание на обекта на обществена поръчка; 
o Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната 

им тежест; 
o Изисквания и указания за подготовка на офертата; 
o Образец на офертата, както и указания за подготовка й; 
o Проект на договор; 

 Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
 
2. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 
 



 1

                ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА  

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Малко Търново, в съответствие 
със Закона за обществените поръчки и настоящата документация, разглежда подадените 
оферти в часа, датата и мястото, посочени в обявлението. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представителите на средствата 
за масова информация. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието 
на три отделни запечатани плика - Плик № 1, Плик № 2 и  Плик № 3, след което най-малко 
трима от нейните членове подписват плик № 3 – „Предлагана цена”. Комисията предлага по 
един представител от присъстващите участници да подпише Плик № 3 на останалите 
участници. 

В присъствието на участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители комисията отваря Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” след 
което най-малко трима от нейните членове подписват всички документи съдържащи се в него. 
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 
документите от Плик № 2 на останалите участници. 

След това комисията отваря Плик № 1 – „Документи за подбор” и оповествява 
документите който той съдържа. След оповестяване на документите публичната част на 
заседанието на комисията приключва. 

Комисията уведомява участниците за наличието и редовността на  представените 
документи в Плик №1, като им изпраща протокола от проведеното заседание. В протокола 
комисията описва изчерпателно липсващите документи, които следва да се представят или 
констатираните нередовности и посочва точтно вида на документа или документите, които 
следва да се представят допълнително, като определя срок за тяхното представяне, който не 
може да бъде по дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Участникът 
няма право да представя други документи освен посочените в протокола. 

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи комисията 
проверява съответствието на документите в Плик №1, включително допълнително 
представените, с изискванията за подбор.  

Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участниците, които не 
отговарят на изискванията за подбор. 

 

КРИТЕРИЯТ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Е 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” 

 
Методика за оценка на офертите: Комплексната оценка (КО) на офертите се получава 
като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой 
точки 100) : КО = К1 x T1 +К2 x T2, където  
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Показател К1 – „Предлагана цена” , с тежест на показателят: Т1 - 60% 
Показател К2 – „Срок на доставка“, с тежест  на показателят: Т2 – 40% 
 
Показател К1 – „Предлагана цена“, ще се оценява по формула : 
 

ПЦ(мин. лева) 
К1= ----------------------------- х 100 

ПЦ (участник) 
 
Където „ПЦ(мин. лева)“ е най- ниско предложена стойност за изпълнение на поръчката, а 
„ПЦ (участник)“ е предложена стойност от оценяваният участник по този показател. 
Участника с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за 
всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите определено по 
формулата. 
 
Показател К2 – „Срок на доставка“: ще отговаря на предложеният от участника срок за 
доставка, предложен в календарни дни.  
Офертата се оценява по формула: 
 

Срок (мин. брой календарни дни) 
К2= ----------------------------------------------- х100 

Срок (участник) 
 

Където: „Срок (мин. брой календарни дни)“ е най-краткият предложен срок в календарни 
дни за изпълнение на доставката, а „Срок (участник)“ е предложеният срок в календарни 
дни за изпълнение на поръчката от оценявания участник. Участникът, предложил 
минимален срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, получава максимален брой 
точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението 
между стойностите, определени по цифровата формула. 

 
Общият коефициент на участника се определя по формулата: 

 
КО = К1 x T1 +К2 x T2 

 
На първо място бъде класиран кандидата с най- висок коефициент КО. Оценките по 

отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след 
десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, 
е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна 
оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка 
(КО) 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, комисията 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. 


