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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: [ 1/2017 г. от  06.04.2017г. ] 

  

Възложител: [Община Вършец] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00850] 

Адрес: [гр.Вършец, бул.“България“ № 10] 

Лице за контакт [Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС] 

Телефон: [09527/22-22] 

E-mail: admin_varshetz@mail.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[Х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 
Предмет на поръчката: [„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор 
и изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на част от 
водопроводната мрежа на гр. Вършец“]. 
  

Кратко описание:   Обществената поръчка включва следните дейности:  
1.Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно 
изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му 
и Техническата спецификация на възложителя. 
2. Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработеният 
и одобрен инвестиционен проект във фаза „Технически проект", съгласно изготвените 
количествените и количествено – стойностните сметки. 
3. Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във 
фаза „Технически проект" в процеса на строителство. 
4. Изготвяне и заверяване на екзекутивна документация за строежа и пълно геодезическо 
заснемане на реконструираната инфраструктура. 
  

Място на извършване: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, ул. „Д-р Елена 
Теодосиева“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Борова гора“, ул. „Георги 
Бенковски“. 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 98710 лв.  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование  

  

Прогнозна стойност  

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [……] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
[Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя 
и да има издадено валидно удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на 
строежи от трета категория, четвърта група, съгласно чл. 5 от Правилника за реда за 
вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) 
или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица – в 
аналогични или еквивалентни регистри, съгласно законодателството на държавата 
членка, в която е установен или на друга държава – страна по Споразумението на 
Европейското икономическо пространство. 

Изискването се доказва с представяне на документ (удостоверение, валиден еквивалентен 
документ, декларация с посочен съответен публичен регистър и др.), доказващ, че участникът е 

вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от трета 
категория, четвърта група, съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене 
на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или за по-висока 
категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица – в аналогични или 
еквивалентни регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен или на друга държава – страна по Споразумението на Европейското 
икономическо пространство.] 
  

Икономическо и финансово състояние: [Участникът трябва да има застраховка 
„Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2. ал. 1, т. 1 и т. 3 от 
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството, обн. ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г. 

Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на 
участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната 
застрахователна сума за този вид строеж, която да бъде придружена с декларация от участника в 
свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще 
бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. 

Обстоятелството се удостоверява с представяне на заверено копие на застрахователна полица 
за „Професионална отговорност в проектирането и строителството". 

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗОП, когато по обективни причини участникът 
не е в състояние да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже 
икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят 
приеме за подходящ. Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и 
финансово състояние, технически и професионални способности клонът на чуждестранното лице 
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се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на 
поръчката ще има на разположение тези ресурси.] 
  
Технически и професионални способности:  

1.През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, 
участниците следва да са изпълнили строителство и/или проектиране и 
строителство на минимум един обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези 
на поръчката. 
Под идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка строителство се 
разбира строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна 
(включително проектиране и изпълнение на СМР) на водоснабдителни мрежи и съоръжения с 
дължина минимум 700 м 

Изискването се доказва със Списък - декларация на дейностите, които са идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години, считано от 
датата на подаване на офертата (Образец № 7), придружен с удостоверения за добро изпълнение, 
които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав от технически 
правоспособни лица, които ще отговарят за изпълнението на строителството, включващ 
минимум следните позиции, както следва: 

 Ръководител обект – Инженер със завършено висше образование по специалност „В и 
К“, „ХТС“, „ХМС“ или еквивалентна, за чуждестранни лица - еквивалентно, съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството 
минимум 5 (пет) години; 

 Технически ръководител – технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 
2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени, с професионален опит минимум 3 (три) години като 
технически ръководител; 

 Специалист - контрол на качеството – лице, притежаващо Удостоверение за 
преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол 
на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или 
еквивалентен документ, с професионален опит в сферата на контрол на качеството не по-малко 
от 2 (две) години; 

 Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – лице, притежаващо 
валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и 
здраве в  строителството съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2 от от 22.03.2004 г. за 
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи, или еквивалентен документ, а за чуждестранни лица -
еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени; да 
притежава професионален опит на длъжност КБЗ  най-малко 2 (две) години.  

 
2. Участникът трябва да разполага с подходящ персонал и/или ръководен състав от 
технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на 
проектирането, включващ минимум следните позиции: 

 Проектант по част „В и К" - строителен инженер - „В и К“' или еквивалент. Да 
притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; в случай че проектантът е 
чуждестранно лице, следва да притежава аналогична регистрация, съгласно законодателството 
на държавата, в която е установено; да притежава опит в проектирането на най-малко един обект 
идентичен или сходен с предмета на поръчката. 

 Проектант по част „Геодезия" - висше образование, специалност „Геодезия" или 
еквивалентна. Да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на 
архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; в случай че проектантът 
е чуждестранно лице, следва да притежава аналогична регистрация, съгласно законодателството 
на държавата, в която е установено; да притежава опит в проектирането на най-малко един обект 
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идентичен или сходен с предмета на поръчката. 
 Правоспособни лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона 

за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; в случай 
че проектантът е чуждестранно лице, следва да притежава аналогична регистрация, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установено; които имат право да изработват 
проекти по части „Пожарна безопасност“, „Временна организация и безопасност на 
движението“, „План за безопасност и здраве и „План за управление на строителните 

отпадъци“. 
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един Експерт в 

Екипа на Участника с изключение на проектантите по части “План за безопасност и здраве”, 
„Пожарна безопасност“ ,„ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/”. За части: 
“План за безопасност и здраве”, „Пожарна безопасност“, „ПУСО/План за управление на 
строителни отпадъци/” участникът може да използва правоспособни проектанти, 
включително от описаните инженери, като посочи кой проектант коя проектна част ще 
изготви. 
 

Изискванията по т. 1.3.2. и т. 1.3.3.  се удостоверяват с представяне на Списък - декларация 
на техническите лица и персонала, ангажиран за изпълнение на поръчката (Образец № 8), в 
който се посочва образованието и квалификацията на лицата, техния професионален опит и 
длъжността, която ще заемат при изпълнение на настоящата обществена поръчка. Списъкът се 
придружава от декларации по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за агажираност, попълнени от всеки един 

експерт поотделно (Образец № 9). 
 
3. Участникът да разполага, като минимум със собствени или наети инструменти, 
съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на 
поръчката, както следва: 

№ Вид инструменти, съоръжения и оборудване Брой 

1. 
Багер  1.00 

2. 
Челен товарач 1.00 

3. 
Самосвал 3.00 

4. 
Машина за заваряване  на полиетиленови тръби 1.00 

5. 
Компресор подвижен 1.00 

6. 
Ел. агрегат  1.00 

7. 
Ръчна трамбовка   1.00 

8. 
Машина за рязане на асфалт 1.00 

9. 
Валяк вибрационен самоходен до 3 т 1.00 

 
Изпълнението на горното изискване се удостоверява с представяне на Списък -

декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката (Образец № 10). 

 
4. Участникът следва да прилага система за управление на качеството ISO 
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9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството или 
еквивалент за осигуряване на качеството с предметен обхват, сходен с предмета на 
поръчката. 

Обстоятелството се удостоверява с предоставяне на заверено копие на сертификат за 
управление на качеството с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката, издаден от 
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 
изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 
органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС) или еквивалент. Възложителят приема 
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност 
да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

 
5. Използване на капацитета на трети лица 
1.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите 
способности и професионалната компетентност. 
2.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 
този капацитет. 

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че 
ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 
задължения. 
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 
от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, 
ако то не отговаря на някое от тези условия. 
 
          Подизпълнители 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

          Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 
процедурата. 
         Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 3.2. 

 
Обединения 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

         Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 
на условията по чл. 66, ал. 2 - 4 от ЗОП. 
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Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [Предлагана цена – П1]                                           Тежест: [50 %] 
 
           [Техническо предложение – П2]                             Тежест: [50 %] 
 
          Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО = П1 х 50% + П2 х 50%  

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на  

офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която 

се формира като сбор от получените резултати по отделните показатели за оценка. 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [02.05.2017 г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [02.11.2017 г.]                       Час: (чч:мм) [17.00 ч.] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [03.05.2017 г..]                      Час: (чч:мм) [10.00 ч.] 

  
Място на отваряне на офертите: [гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, сграда на 
Общинска администрация – Вършец, ет.4, заседателна зала.] 

  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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Друга информация (когато е приложимо): [……] 

        Указания за подготовка и представяне на офертата 

        1.Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в 
съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за 
прилагането му (ППЗОП) – Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява, 
както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. 
         2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 
         3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
         4. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език. 
Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език. 
         5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 
следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", подпис на 
лицето и печат. 
         6. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат 
подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от 
надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално 
заверено копие, което се представя към офертата. 
         7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си. 
Офертата се представя от участника лично, или от упълномощен от него представител - лично 
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на 
адреса на възложителя – Община Вършец, бул. „България” № 10, Деловодство, всеки работен 
ден от 8:30 до 17:00 часа, до изтичане на посочения в обявата срок. 
        8.  Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 
наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо); 
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
наименованието на поръчката; 
 

Наименование на Участника: ……………. 
Адрес за кореспонденция: ……………….. 
Телефон, Факс, ел.адрес: ……………. 
 

ОФЕРТА 
 
Наименование на обществената поръчка: …………………………. 
                                                                                                            До Община Вършец 
                                                                                                            бул. „България” № 10 
                                                                                                            гр. Вършец п.к.3540 

 

           9. Офертата се представя на посочения в Обявата адрес, не по-късно от часа и датата, 
регламентирани в същата, като краен срок за получаване на офертите. Възложителят удължава 
срока за получаване на оферти с три дни, в случай че в първоначално определения срок са 
получени по-малко от три оферти. 
         10. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване, като 
върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването в 
деловодството на Община Вършец, за което на приносителя се издава документ. 
         11. В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и ще 
връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 
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за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като това 
обстоятелство се отбелязва в регистъра. 
         12. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, 
следва да бъдат обективирани в писмен вид. 
         13. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в 
деня, часа и мястото, посочени в Обявата за обществената поръчка.  
Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва бъде 180 /сто и осемдесет/ 
календарни дни, през което време участниците са обвързани с условията на представените от 
тях оферти. 
            Съдържание на офертата: 

Всяка оферта трябва да съдържа: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, в свободен 

текст. Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва 

последователността на изброяването им в списъка. 

2.  Представяне на участника – Образец № 1;  

3. При участници обединения - копие на документ, от който е да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и информацията във връзка с конкретната 

обществена поръчка, изискана в настоящата документация. 

Документът трябва да съдържа условия, в които: 
- се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 

поръчка; 
- се уговаря солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото 

законодателство; 
- е видно правното основание за създаване на обединението; 
- правата и задълженията на участниците в обединението; 
- разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 
4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 

2;  

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 3;  

6. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за ползването на подизпълнители – Образец № 4;  

7. Декларация от подизпълнител (ако е приложимо) – Образец № 5;  

8. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) – Образец 

№ 6; 

9. Документ (удостоверение, валиден еквивалентен документ, декларация с посочен 

съответен публичен регистър и др.), доказващ, че участникът е вписан в Централния 

професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от трета категория, 

четвърта група, съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от 

същата група, а за чуждестранни лица – в аналогични или еквивалентни регистри, съгласно 
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законодателството на държавата членка, в която е установен или на друга държава – страна по 

Споразумението на Европейското икономическо пространство. 

10. Заверено копие на валидна застрахователна полица  за „Професионална отговорност в 
проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна 
сума за този вид строеж, придружена от декларация от участника в свободен текст, че в случай, 

че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не 
по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му. 

11. Доказателства за технически и професионални способности, които включват: 
11.1. Списък – декларация за дейностите, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано 
от датата на подаване на офертата (Образец № 7), придружен с удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

11.2. Списък – декларация за техническите лица и персонала, ангажиран за изпълнение на 

поръчката – Образец № 8; 

11.3. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ангажираност на експерт (Образец № 9) – 

попълва се от всеки експерт поотделно; 

11.4. Списък – декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които 

ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 10; 

11.5. Заверено копие на сертификат за управление на качеството с предметен обхват, 

сходен с предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“ или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от 

Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС) или 

еквивалент. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е 

нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

12. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо)– 

(Образец № 11). В декларацията се посочва кои части от офертата представляват 

конфиденциална информация във връзка с наличието на търговска тайна.  

Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

разкрива от Възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по 

отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (съгласно Образец № 12) 

Техническото предложение на участниците се изготвя по образец. В него участниците 

предлагат срок за изготвяне на инвестиционния проект, срок за изпълнение на СМР и 

гаранционен срок за всички изпълнени строително - монтажни работи, съгласно изискванията на 

Техническата спецификация, документацията за участие и приложимите нормативни 

разпоредби. Техническото предложение трябва да е придружено от: 

13.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
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законния представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 
13.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, съобразено с критериите за възлагане; 
Предложението за изпълнение на поръчката на участника се изготвя в свободен текст и 
трябва да съдържа Работна програма, състояща се от Организационен план и Линеен 
план график. 
Организационния план трябва да съдържа два обособени раздела, с минимум следното 
съдържание: 

13.2.1. Част А – „Методология за решаване на проектантската задача и визия 
за осъществяване на авторски надзор“, включваща:  

13.2.1.1. Организация за създаване на условия за успешно стартиране на 
изпълнението; организация на работа, методи и организация на текущия контрол на 
качеството на крайния продукт. 

13.2.1.2. Индивидуален подход на ръководство, координация и организация на 
човешкия ресурс чрез поименно разпределение на отговорностите между ангажираните 
за изпълнението проектанти и др. участващи в изпълнението лица, съгласно 
разполаганата ресурсност; работни взаимовръзки между отделните проектанти 

13.2.1.3. Последователност на изпълнение, съдържание и характеристики на 
отделните проектни части 

13.2.1.4. Начин на комуникация с Възложителя и мерки по отстраняване на 
неточности по време на проектирането, съгласуването и одобряването на проекта от 
компетентните органи. 

13.2.1.5. Визия и начин за изпълнение на авторския надзор 
13.2.2. Част Б –  „Предлаган подход, план за работа и организация за 

качествено и срочно изпълнение на СМР“, включващ: 
13.2.2.1. Етапи на начина и последователността на извършване на СМР и 

технологията им на изпълнение – организация на работата по реализиране на СМР; 
описание на обособените етапи за изпълнение на СМР и тяхната последователност; 
описание на всички строителни процеси; организация за разпределение и обезпечение с 
технически ресурси за всеки един етап от изпълнението; организация на строителната 
площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта и пропускателен 
режим, гарантиране експлоатацията на улиците от трети лица по време на СМР); 
организация и методи за осъществяване на контрол на качеството върху доставяните на 
обекта и влагани в строителството материали и продукти. 

13.2.2.2. Организация на човешкия ресурс за изпълнение на строителството, 
разпределение на отговорностите на ангажираните ключови експерти от ръководния 
състав съобразно квалификацията им и дейността, която ще извършват; работни 
взаимовръзки между отделните експерти и вътрешен контрол, гарантиращ недопускане 
неизпълнение или забавяне на конкретни задължения. 

13.2.2.3. Предложение за мерки, гарантиращи осигуряването на безопасност при 
работа, опазване на околната среда, намаляване затрудненията при изпълнение на СМР 
за жителите и гостите на гр. Вършец 

13.2.2.4. Начин на взаимодействие и комуникация между Възложител и Изпълнител 
на СМР, както и между всички участници в строителния процес и други имащи 
отношение лица и контролни органи 

Важно! Всяка една част от разработения организационен план трябва да е в 
пълно съответствие с предложения линеен план график. Участник, в чиято 
работна програма има несоътветствие между организационен план и линеен план 
график, се отстранява от участие в процедурата. 

Участник, чиято работна програма не отговаря на минималното изискване за 
съдържание, се отстранява от последващо участие в процедурата. 

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на   

проектирането или изпълнението на СМР по-дълги от посочените в настоящата 
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документация. Оферта с по-голям срок за изпълнение на някоя от дейностите ще бъде 

отстранена от Възложителя като несъответстваща на изискванията. 

13.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП  за съгласие с клаузите 
на приложения проект на договор – попълва се Образец № 13; 

13.4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП за срока на валидност на 
офертата – попълва се Образец № 14; 

13.5. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълва се Образец № 15; 

14. Предлагана цена – съгласно Образец № 16 

В ценовото предложение участниците предлагат своето ценово предложение за 

изготвяне на техническия проект и осъществяване на авторски надзор, както и ценово 

предложение за изпълнение на СМР. Ценовото предложение за изпълнение на 

техническия проект и осъществяване на авторски надзор представлява сбора от 

предложените от участника отделни цени за изготвяне на техническия проект и 

осъществяване на авторския надзор. На оценяване подлежат предложената цена за 

изготвяне на техническия проект и осъществяване на авторски надзор и предложената 

цена за изпълнение на СМР. Общата предложена от участника цена трябва да е равна на 

сбора между предложената цена за изготвяне на техническия проект и осъществяване на 

авторски надзор и предложената цена за изпълнение на СМР. 

Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната 

стойност на всяка от дейностите. Определената прогнозна стойност от Възложителя се 

явява максимална по процедурата и ценови предложения над нея ще бъдат отстранявани. 

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката 

в описания обем и обхват в техническата спецификация. 
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