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Раздел ІІ 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

и 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 І. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  

1. Предмет на обществената поръчка 
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг – проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект 
„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Вършец“ 

2. Обект на обществената поръчка 
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1, 

буква б от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
3. Данни за Възложителя 
Община Вършец, гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10 
Тел.:  09527/22-22  
Факс: 09527/23-23 
E-mail: admin_varshetz@mail.bg 
Интернет адрес:   www.varshets.bg 
Адрес на профила на купувача: 
http://www.varshets.bg/index.php?option=administrate&range=_buyer&case=competitions 
 
4. Критерий за възлагане 
Обществената поръчка се възлага при икономически най-изгодната оферта, съгласно 

разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП при критерии „оптимално съотношение качество/цена“ 
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

5. Вид процедура 
Събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП при условията и по 

реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП. 
6. Обособени позиции   

Няма. 
   7. Място и срок за изпълнение на поръчката 

7.1. Място на изпълнение - 
Община Вършец – улици в гр. Вършец – ул. „Д-р Елена Теодосиева“, ул. „Иван Вазов“, 

ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Борова гора“, ул. „Георги Бенковски“. 
7.2. Срок на изпълнение 

Общият срок за изпълнение на поръчката за инженеринг (проектиране, авторски надзор 

и СМР) не може да бъде повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни. 

Общият срок за изготвянето на техническия проект следва да бъде не по-малък от 20 

(двадесет) календарни дни и не по-голям от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата 

на подписване на договора за изпълнение и връчване на възлагателно писмо. 

Общият срок за изпълнение на СМР следва да бъде не по малък от 60 (шестдесет) 

календарни дни и не по-голям от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от подписването на 

протокола (Образец №2а) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна 

линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва със 

съставянето и подписването Констативен акт (Образец № 15) за установяване годността за 

приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. 

Срокът за изпълнение на договора се прекъсва от приемо-предавателния протокол за 

получаване на проекта и се подновява с протокола за откриване на строителната площадка и 
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определяне на строителна линия и ниво. Прекъсването включва приемането и одобрението на 

проекта по надлежния ред и влизането в сила на разрешението за строеж. 

Срокът за упражняване на авторски надзор е през цялото време на изпълнение на 

строителството до въвеждането на обекта в експлоатация.  
                                                                                                                                                                                                                                                          
8. Срок на валидност на офертите 
8.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 180 (сто и 

осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
8.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора. 
8.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност 
или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от 
страна на възложителя и в определения в нея срок. 

 
9. Прогнозна стойност 
Прогнозната обща максимална стойност на настоящата обществена поръчка възлиза 

на  98 710,00 лева (деветдесет и осем хиляди седемстотин и десет лева и 00 стотинки) без 
вкл. ДДС или 118 452,00 лева (сто и осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и два 
лева и 00 стотинки) с ДДС. 

 Същевременно стойностите на различните дейности не трябва да надвишават 
следните прагове в лева без ДДС: 

- Цената за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ и за 
осъществяване на авторски надзор не трябва да надвишава 5 000,00 лева (пет хиляди 
лева и 00 стотинки) без вкл. ДДС; 

- Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта не трябва да надвишава 
93 710,00 лева (деветдесет и три хиляди седемстотин и десет лева и 00 стотинки) без вкл. 
ДДС. 

Определената от възложителя прогнозна стойност за изпълнение на поръчката се явява и 
максимална. Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по голяма от посочената по горе 
максимална прогноза стойност на поръчката, ще бъдат отстранявани. 

 
10. Финансиране и начин на плащане 
Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка са осигурени от бюджета на 

Община Вършец за 2017 г. 
Условията и начина на плащане са уредени в проекта на договор към настоящата 

обществена поръчка.  
 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. Описание на предмета на обществената поръчка 
Предмет на настоящата поръчка е „Инженеринг – проектиране, осъществяване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на част 
от водопроводната мрежа на гр. Вършец“.  

2.  Обхват на заданието 
Проектът да обхваща реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици: 
2.1.Ул. „Д-р Елена Теодосиева“ от ОТ232 до ОТ239 – с приблизителна дължина 200 м.; 
2.2.Ул. „Иван Вазов“ от кръстовището с ул. „Д-р Елена Теодосиева“ до ОТ216 – с 

приблизителна дължина 115 м.; 
2.3.Ул. „Борова гора“ от ОТ115 до ОТ118 – с приблизителна дължина 150 м.; 
2.4.Ул. „Никола Вапцаров“ от ОТ119 до ОТ120 – с приблизителна дължина 160 м.; 
2.5.Ул. „Георги Бенковски“ от ОТ118 до ОТ119 – с приблизителна дължина 90 м. 
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Точното местоположение на началото и края на уличните участъци да се съгласува с 
представител на собственика на улиците – Община Вършец. Точните дължини на 
водопроводните клонове да се установят след измерване на място. 
 

3. Цел на заданието 
Реализирането на проекта ще доведе до: 
- Повишаване надеждността на водоснабдяването и качеството на питейната вода; 
- Осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване 

на техническите водни загуби и ремонтните работи следствие от авариите по водопроводната 
мрежа); 

- Намаляване разходите за поддръжка и експлоатация на водопроводната мрежа 
 

4. Съществуващо положение 
Заданието обхваща улици от гр. Вършец, по които водопроводите са етернитови и са 

изграждани през седемдесетте години на миналия век, силно амортизирани са и често 
аварират, което води до големи разходи на вода и средства за ремонт и поддръжка, и 
същевременно влошава качествата на водата. 

Всички улици, предмет на заданието, са с асфалтова настилка и изградени тротоари. 
Местоположението и вида на съществуващите водопроводни клонове са показани на извадка 
от регулационния план на гр. Вършец с нанесена изградената подземна инфраструктура, 
неразделна част от настоящите спецификации.  

 
5. Изготвяне на инвестиционен проект 
5.1.  Изисквания към проекта 
Проектирането да се извърши еднофазно – във фаза „Технически проект“.  
Да се разработи проект в пълен обхват и обем съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за 

обхвата и съдържанието наинвестиционните проекти и на действащото към момента 
законодателство, необходими за издаване на разрешение за строеж и за качественото и точно 
изпълнение на строително-монтажните работи за получаване на разрешение за ползване на 
обекта. 

Проектът за реконструкция на посочените по-горе водопроводни клонове да включва 
всички необходими дейности - полагане на тръби, фасонни части, съоръжения по трасето, 
надземни пожарни хидранти, спирателни кранове, сградни водопроводни отклонения и др. 
съгласно нормативните изисквания.  

a. Новопроектираните водопроводи да се предвидят от тръби полиетилен висока 
плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини РЕHD, РЕ 100 – RC за 
налягане PN 16, с диаметър по преценка на проектанта. 

b. Дълбочината на полагане на новопроектираните водопроводи да се приеме при 
спазване на изискването за земно покритие мин. 1,50 м над темето на тръбата съгласно 
Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 
системи. 

c. Сградните водопроводни отклонения да се изпълнят от тръби РЕHD - RC за налягане 
PN 16, с диаметър по преценка на проектанта. СВО за съществуващи абонати да се изпълнят 
до ТСК и до уличната регулационна линия на имота, а за урегулирани имоти без абонати – до 
тротоарен кран. СВО да се проектират съгласно Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и 
реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 
канализационни системи. 

d. Да се предвидят пожарни хидранти съгласно изискванията на Наредба Iз – 1971 от 
29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар. Новопроектираните ПХ да са надземни и окомплектовани със СК пред тях. 

e. Да се предвидят СК в съответствие в изискванията на чл. 143 от Наредба № 2 от 
22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. 

f. Да се предвиди възстановяване на улични и тротоарни настилки в зоните на 
изкопните дейности. 
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5.2. Съдържание на проектната разработка 
Техническият проект да съдържа следните части: 
5.2.1. Част „В и К“  
Да се представят следните материали: 
 Обяснителна записка с мотивирано предложение за изпълнение на водопроводната 

мрежа, предмет на проекта, с описание на технологията на изпълнение на СМР, спецификация 
на материалите, особености при извършване на строителството, начин на изпитване на 
водопроводите и др.  по преценка на проектанта. 

 Ситуация на улиците с нанесени водопроводните клонове с техните дължини и 
диаметри, обозначени пожарни хидранти, спирателни кранове и отбелязани водопроводните 
отклонения. 

 Монтажен план на новопроектираните водопроводи с нанесени всички характерни 
възли и фасонни части, необходими за монтажа. 

 Надлъжни профили по клонове с нанесени наклони, коти на терен и изкоп и 
характерни елементи от трасето – спирателни кранове, пожарни хидранти и  др. 

 Типов напречен профил на уличен водопровод. 
 Детайл на сградно водопроводно отклонение. 
 Детайл на пожарен хидрант. 
 Детайл на укрепване на спирателен кран. 
 Детайл на пресичане на кабели и/или други комуникации. 
 Детайл за възстановяване на улични и тротоарни настилки. 
 Други характерни детайли по трасето по преценка на проектанта. 
 Подробни и обобщена количествени и количествено – стойностни сметки по клонове, 

включително помощни количествени сметки за водопроводно отклонение и пожарен хидрант.  
 
5.2.2. Част „Геодезия” 
 Кратка обяснителна записка с описани методи на измерване и използвана 

координатна система. Координатен регистър на заснетите точки 
 Ситуация в подходящ мащаб с нанесени всички характерни точки и чупки по трасето 

на водопроводите. 
За гр. Вършец има изготвено геодезическо заснемане, което Изпълнителят може да 

използва и ще му бъде предоставено в цифров формат от Възложителя преди започване на 
проектирането. 

 
5.2.3. Част „Пожарна безопасност“ 
Част „Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно 

Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар. 

 
5.2.4. Част „Временна организация и безопасност на движението” 
Да се изработи проект за временна организация на движението по време на 

строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната 
организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни 
работи по пътищата и улиците.  

 
5.2.5. Част „План за безопасност и здраве“ 
Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните 
принципи за превантивност на безопасността и опазване на здравето, съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд. 
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5.2.6. Част „План за управление на строителните отпадъци” 
Част „План за управление на строителните отпадъци” следва да се разработи при 

спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление 
на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали. 

 
Забележка: Съгласно чл. 156б, ал. 1 от ЗУТ (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.) 

части „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните отпадъци“ се 
внасят за одобряване в общината преди откриване на строителната площадка. 

 
5.2.7. Проектно – сметна документация – да включва подробни и обобщени 

Количествени (КС) и Количествено – стойностни сметки (КСС) по всички части, заверени от 
компетентния проектант. 

 
5.3. Други изисквания 
Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящите 

спецификации, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, 
задължително се уведомява Възложителя – община Вършец и се иска писмено й съгласуване. 

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва 
да удовлетворяват практическото изпълнение на предвидените в него строително-монтажни 
работи, свързани с реконструкцията на водопроводната мрежа, в пълнота и съответствие с 
българското законодателство. 

Съгласуването на проекта с контролните органи и експлоатационните дружества ще се 
извърши от Възложителя и за негова сметка след предаване на изготвените проекти.  

Доклад за съответствие на техническия проект със съществените изисквания на 
нормативните документи, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, ще се извърши от външен 
изпълнител – консултант, избран от Възложителя. 

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички несъответствия и да 
извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат по предписание 
на органите съгласуващи проекта, независимия лицензиран консултант, извършващ 
оценката за съответствие и одобряващата инстанция, в 5 /пет/ - дневен срок от 
получаване на уведомление от Възложителя. 
 

Обектът е трета категория, четвърта група строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т.3, 
буква „ж“ от ЗУТ  и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи.   

 
5.4. Оформяне и представяне на проектните материали 
5.4.1. Чертежи. 
Оригиналите на чертежите да бъдат в подходящ мащаб, така че да са ясни и четливи. 
Всички текстове и цифри върху чертежите да бъдат изписани с подходяща големина, 

така че да бъдат ясни и четливи. 
Чертежите на оптичен носител да бъдат в два формата - .dwg и .pdf. 
 
5.4.2. Текстова част. 
Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни 

папки по всяка част. 
Текстовата част на проекта на оптичния носител да бъде в два формата - .doc и .pdf, а 

количествените, количествено-стойностните сметки  и ведомостите - във формат .xls. 
 
5.4.3. Екземпляри. 
3.1. Оригинали –  5 бр. пълни комплекта в размери според заложения мащаб 
3.2. Електронен носител – CD – 2бр., съдържащ цялата проектна документация 
 
5.5. Нормативни документи 
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При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на 
следните документи: 

5.5.1. Закон за устройство на територията 
5.5.2. Закон за опазване на околната среда 
5.5.3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
5.5.4. Закон за управление на отпадъците 
5.5.5. Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за съществените 

изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти” 
5.5.6. Наредба № 1 от 30.07.2003 г.  за номенклатурата на видовете строежи 
5.5.7. Наредба № 4 от 21.05.2001 г.  за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти  
5.5.8. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
5.5.9. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците 
5.5.10. Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места 
5.5.11. Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи 
5.5.12. Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи 
5.5.13. Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар 
5.5.14. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали 
5.5.15. Всички други действащи закони, наредби, правилници и стандарти в областта на 

водопроводните системи и прилежащата им инфраструктура. 
 
6. Авторски надзор 
Изпълнителят ще упражнява авторски надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба. Авторският надзор се 
изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на проекта. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя 
през цялото времетраене на строително-монтажните работи. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 
своевременно и ефективно. 

Авторският надзор ще бъде упражняван по реда и условията на ЗУТ, Наредба №3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба №2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти, както и всички приложими нормативни актове, както и във всички случаи, когато 
присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно: 

- Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 
строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки, 
даване на становища от компетентността на съответния проектант, при покана от страна на 
Възложителя, участие в работни срещи и др.; 

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнението 
на строително-монтажните работи за спазване предписанията на проектанта за точното 
изпълнение на изготвения от него проект от страна на всички участници в строителството; 

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост 
по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния 
надзор и др.; 

- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа; 
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обекта; 
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- Участие в приемателна/и комисия/и, както и всички други дейности по искане на 
Възложителя и от компетенциите на проектантите, необходими за пълното, точно и 
качествено изпълнение на проекта и въвеждане на обекта в експлоатация. 

 
7. Изпълнение на СМР 
7.1. Общи изисквания към изпълнението на СМР 
Изпълнението на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа ще се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 
строеж и влизането му в сила и подписан Протокол (Образец №2а) за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата 
инфраструктура, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. 

Разрешението за строеж се издава от Главния архитект на Община Вършец на основание 
съгласуван и одобрен инвестиционен проект. СМР по настоящата обществена поръчка следва 
да бъдат извършвани въз основа на издаденото Разрешение за строеж, одобрения проект ведно 
с количествените и количествено – стойностни сметки към него, които стават неизменна част 
от договора за обществена поръчка. 

Изпълнителят на поръчката трябва да предприеме всички мерки, за да осигури 
безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР изпълнителят 
трябва да спазва изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, 
както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и 
хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация 
на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и 
компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. 

Преди започване на изпълнението на СМР, Изпълнителят е длъжен да извърши 
трасиране на участъците, както и да уточни наличието на подземни комуникации в обхвата на 
обекта с представители на дружествата, експлоатиращи мрежите на техническата 
инфраструктура. За всякакви повреди по съществуващите мрежи, причинени по време на 
строителството от виновни действия или бездействия на Изпълнителя, той носи имуществена 
отговорност за причинените щети и пропуснати ползи. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи 
своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на 
строителните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в 
първоначалния вид – да изтегли цялата механизация и невложените материали и да остави 
площадката чиста от отпадъци. 

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за опазване на 
околната среда и за смекчаване на вредното въздействие върху нея, които да включват най-
малко следното: организиране и контролиране на площадките за съхранение на материали и 
техническото състояние на машинния парк; осигуряване на надлежно почистване на 
площадките от добавъчни материали; недопускане отъпкване, замърсяване и разрушаване на 
естествените терени в близост до строителната площадка; добра организация и контрол върху 
доставките и изпълнението на отделните видове СМР; планиране на организацията на трафика 
и работите, така че максимално да се облекчат неблагоприятните въздействия – запрашеност, 
шум, затруднения в трафика, продължително прекъсване на водоподаването и др. 
Изпълнителят е длъжен да информира предварително, със съдействието на Възложителя, 
непосредствено засегнатото от строителството население за причинените неудобства. 

Генерираните земни маси от строителните дейности ще се извозват на терени общинска 
собственост, в границите на населеното място и ще се използват за подравняването им. 
Строителните отпадъци – трошен камък и асфалтобетон, ще се извозват в двора на БКС – 
Вършец и ще се използват от общината за подравняване и ремонт на неизградени улици в 
населените места на община Вършец. 
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Изпълнението на всички видове СМР трябва да са съобразени с техническите и 
законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в 
Република България. Всички влагани материали и продукти да отговарят на техническите 
спецификации  в проекта и да се придружават със сертификати и декларации за съответствие. 

Изпитванията по време на строителството следва да се удостоверяват с протоколи. 
В процеса на изпълнение на строителните и монтажни работи трябва да бъдат съставени 

всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация и пълно геодезическо 
заснемане на реконструираните водопроводи, отразяващи действителното фактическо 
местоположение на водопроводните клонове, СВО, ПХ, СК и всички други характерни 
елементи от трасето. Документацията се изготвя в 4 /четири/ екземпляра на хартиен и 
електронен носител и се предава на Възложителя, органа издал Разрешението за строеж, 
АГКК и „В и К“ ООД – гр. Монтана. 

Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл. 177 и чл. 
178 от ЗУТ.  

Всички такси за издаване на окончателни становища и за приемателни комисии за 
въвеждане на обекта в експлоатация са за сметка на Възложителя. 

Възложителят ще осигури Консултант, които ще упражнява строителен надзор съгласно 
чл. 166 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по 
всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнение и да дават 
инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната 
технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и 
нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителят за 
нарушение и/или неизпълнение на клаузите в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява 
достъп по всяко време до строителната площадка на упълномощени представители на 
Възложителя и Консултанта. 

 
Всички останали ангажименти и отношения между участниците в строителството, ще се 

уреждат съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му и клаузите на договора. 

 
7.2. Гаранционни срокове 
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за всички видове изпълнени 

строително – монтажни работи, които не могат да бъдат по-кратки от минимално изискващите 
се, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти. 

8. Срокове 

 Общият срок за изпълнение на поръчката за инженеринг (проектиране, авторски надзор 

и СМР) не може да бъде повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни. 

Общият срок за изготвянето на техническия проект следва да бъде не по-малък от 20 

(двадесет) календарни дни и не по-голям от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата 

на подписване на договора за изпълнение и връчване на възлагателно писмо. 

Общият срок за изпълнение на СМР следва да бъде не по малък от 60 (шестдесет) 

календарни дни и не по-голям от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от подписването на 

протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво 

за строежи на техническата инфраструктура и приключва със съставянето и подписването 

Констативен акт (Образец №15) за установяване годността за приемане на строежа, съгласно 

чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. 
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Срокът за изпълнение на договора се прекъсва от приемо-предавателния протокол за 

получаване на проекта и се подновява с протокола за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво. Прекъсването включва приемането и одобрението на 

проекта по надлежния ред и влизането в сила на разрешението за строеж. 

След приемане на проекта Възложителят предприема действия по одобряване на същите 

и издаване на строително разрешение. 

Срокът за упражняване на авторски надзор е през цялото време на изпълнение на 

строителството до въвеждането на обекта в експлоатация. Авторският надзор се осъществява 

от проектанта на съответната част от проекта. Авторският надзор следва да се осъществява 

съгласно разпоредбите на ЗУТ и другите относими нормативни актове. 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Приложение:  

1. Схема на съществуващата подземна инфраструктура на улиците, предмет на 
заданието за обществената поръчка (Приложение 1-1 и Приложение 1-2); 

2. Геодезическо заснемане на улиците, предмет на заданието за настоящата 
обществена поръчка (Приложение 2-1; Приложение 2-2) 

 
 
Изготвил:  Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и във връзка с чл. 2, 

ал. 1 от ЗЗЛД 
 
 
Гл. инженер на община Вършец 
 
                                        /инж. Костадинка Денкова / 
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Приложение 1-1
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Приложение 1-2 
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Приложение 2-1 
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Приложение 2-2 
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ЧАСТ ВТОРА 
 

Раздел I 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1.1.Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на 
настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е 
установено. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата процедура 
за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

1.2. От участие в процедурата се отстранява участник, когато: 
1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление по смисъла на чл. 108 а) от Наказателния кодекс; 
б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от Наказателния кодекс; 
в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
й) престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 

352-353е от НК. 
1.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.2.1, в друга държава членка или трета страна; 
1.2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 
или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

1.2.3.1. т. 1.2.3 не се прилага, когато: 
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година. 

1.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените 
поръчки; 

1.2.5. е установено, че: 

1.2.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.2.5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 
301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 
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1.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 
1.2.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят няма 
да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е 
преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите 
национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е 
установен; 

1.2.9. лишен е от правото да упражнява проектантска или строителна дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

1.2.10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

1.2.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или 
на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 
договора; 

1.2.12. опитал е да: 
- повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 
информация, или 

- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка. 

1.3. Основанията по т. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.7. и 1.2.12. се отнасят за лицата, които 
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 
имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно: 

- при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
- при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 
- при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския 

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

- при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 

- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон; 
          - при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

 - при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран; 

- прокуристите- когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава 
само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при 
възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 

- в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 
представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени. 

1.4. Участник, за когото са налице основания по т 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7 и посочените обстоятелства по т. 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът 
може да докаже, че: 
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а/ е погасил задълженията си по т. 1.2.3., включително начислените лихви и/или глоби 
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

б/ е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
в/ е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните   органи,   и   е   изпълнил   конкретни   предписания,   технически, 
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 
нарушения. 
1.4.1. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 
възложителят не го отстранява от процедурата. 

1.4.2. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството 
на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да 
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената в т. 1.4. възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

1.5. Възложителят отстранява от процедурата участник: 
1.5.1 за когото са налице основанията по т. 1.2, възникнали преди или по време на 

процедурата; 
1.5.2. когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т. 1.2; 
1.5.3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 
- пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т. 

1.2.1. и т. 1.2.2., освен ако в присъдата е посочен друг срок; 
-три години от датата на настъпване на обстоятелствата по 1.2.5.1. и т. 1.2.6. и т. 1.2.2.-

1.2.5., освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 
1.5.4. Участници, които са свързани лица. 

"Свързани лица" са: 
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 
включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 
споразумение е друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 
едно дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 
решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

1.5.5. Участник за който е налице 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. 

Забележка: т. 1.5.5. не се прилага, когато: 
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 
пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в 
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, 
и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са 
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допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или 
еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са 
разкрити по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 
от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, 
с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни 
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 
от икономическа група, чието дружество майка ши дъщерно дружество е българско местно 
лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 
от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС ши се търгува на регулиран пазар или многостранна система за 
търговия в държава - членка на Европейския съюз, ши в друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко ши косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 
произведения и е представшо информация за действителните собственици -физически лица, 
по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения; 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциачен данъчен режим, е 
местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните 
поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският 
съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на 
обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически 
лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се 
прилага споразумението; 

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 
местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна ши територия съгласно Решение на 
Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и 
територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (ОБ, L 344/1 от 19 
декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 
регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага 
решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 
местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 
международно търговско и/ши икономическо споразумение, включително и задължения по 
Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и 
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 
от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, 
с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги 
на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически 
лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, 
т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС се декларира от участниците в декларация по образец 
№ 6. 

1.5.6. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация. 

1.5.7. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и 
трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 



21 /39 
 

1.5.8. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или 
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП. 

1.5.9. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 
удължи срока на валидност на офертата си. 

1.5.10. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от 
определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна 
стойност на поръчката. 

1.6. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 
представи само една оферта. 

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

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

1.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
процедура. 

1.10. Всички разходи по подготовката и подаването на оферти са за сметка на 
участниците в процедурата. 

1.11. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията за обществената поръчка на официалната интернет страница на община 
Вършец, секция - „Профил на купувача" - http://www.varshets.bg/index.php?option= 
administrate&range=_buyer&case=competitions,  

1.12. Срокът за получаване на офертите е 27 /двадесет и седем/ календарни дни от 
публикуване на обявата за обществената поръчка, съгласно чл. 188, ал. 1 от ЗОП, считано от 
07.04.2017 г., до 02.05.2017 г. 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
1.1. Изисквания за годност (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. 

1.2. Минимални изисквания за 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 



22 /39 
 

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 се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при 
изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

1.3. Минимални изисквания за технически и професионални способности на 
участника: 

1.3.1.  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. 

1.3.2. 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.  
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1.3.3. 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 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). 
 

1.3.4. 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 
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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). 

 
1.3.5. Участникът следва да прилага система за управление на качеството ISO 

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. 
 

2. Използване на капацитета на трети лица 
2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

3. Подизпълнители 
3.1. У частниците 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. 

3.2. 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. 

3.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 
т. 3.2. 

4. Обединения 
4.1. 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. 
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4.2. 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. 

 
Раздел II 

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. 

8. 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. 

9. 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 

 
10. 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. 

11. 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. 
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12. 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 за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като 
това обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

13. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, 
следва да бъдат обективирани в писмен вид. 

14. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в 
деня, часа и мястото, посочени в Обявата за обществената поръчка.  

15. 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. 
 

Раздел IІІ 
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 

законодателството на държавата членка, в която е установен или на друга държава – страна по 

Споразумението на Европейското икономическо пространство. 
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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 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 
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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 
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 
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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 стройност  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. 
 
 

Раздел IV 

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави 
гаранция за изпълнение в размер от 5 % от стойността на договора, която да обезпечи 
неговото изпълнение. 

2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 
- парична сума; 
- банкова гаранция; 

- застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума'' или „банкова гаранция" може 
да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице -гарант. 

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение 
или за авансово предоставените средства. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 
се уреждат в договора за обществена поръчка. 
 

Раздел V 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 
„оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

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. 
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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. 

 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителна тежест 
в КО 

1. Предлагана цена – П1 100 50 % 

2. Техническо предложение – П2 100 50 % 

 
Показатели за оценка: 

 
1. (П2)  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: 

П2 = А + Б,  където: 

№ Подпоказател 
Макс. бр. 

точки 

А. 
Методология за решаване на проектантската задача и визия 
за осъществяване на авторски надзор 30 

Б. 
Предлаган подход, план за работа и организация за 
качествено и срочно изпълнение на СМР 70 

ОБЩО: 100 

 
Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:  

 
ПОДПОКАЗАТЕЛ Степен на съответствие Брой точки 

А. Методология за решаване на проектантската задача и визия за 
осъществяване на авторски надзор 

Макс. брой 
точки 30 

  

Фактори, влияещи на 
оценката: 

Оценява се  
методологията за 
изпълнение на предмета 
на поръчката, която  
включва всички зададени 
ангажименти за 
съдържанието на тази 
част от техническото 
предложение и има 
предварително 
зададеното в 
документацията 
минимално изискуемо 
съдържание.  

 

В  техническото  предложение  се  съдържат всички от 
посочените критерии:  

1. Описана е организация за работа, която създава 
необходимите предпоставки за срочно стартиране и 
качествено изпълнение. 

2.  Предложените дейности, етапи и стъпки обхващат 
в пълна степен спецификата на обекта и целия процес на 
инвестиционно проектиране. 

3. Организацията на изпълнение на проектирането е 
напълно обезпечена от страна на човешкия ресурс, 
разпределението на отговорностите е направено така, че да 
осигури законосъобразността, качественото и срочно 
изпълнение на проектирането. 

4. Описаната последователност на изпълнение е 
коректна, съдържанието на отделните проектни части 
съответства на техническите спецификации, нормативните 
разпоредби и характеристиките на обекта. 

5.  Предложени са начини за комуникация с 
Възложителя, които гарантират гъвкав и своевременен 
обмен на информация като предпоставка за срочно и 
качествено изпълнение. 

30 точки 
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По този подпоказател 
Комисията оценява: 
Методологията за 
изпълнение по 
реализиране предмета на 
поръчката; обособените 
етапи на работа заедно 
с разпределението на  
отговорностите на 
членовете на 
проектантския екип, в  
това число обема 
работи; координация на 
дейностите и 
взаимодействието 
между членовете на 
екипа  и  изложената  
информацията  по  всеки 
един от елементите по  
А. Методологията за 
решаване на 
проектантската задача 
и визия за 
осъществяване на 
авторски надзор. 
Комисията преценява 
адекватността и 
целесъобразността на 
представеното 
разпределение и доколко 
то се покрива от 
декларираната 
осигуреност на ресурси 
от страна на участника.  

 

6.  Мерките за отстраняване на неточности гарантират 
своевременна реакция за безпрепятствено изпълнение на 
поетите от участника ангажименти. 

7. Представените визия и начин за осъществяване на 
авторски надзор гарантират познаване на цялостния процес 
и всеобхватен и своевременен контрол и съдействие при 
точното изпълнение на изготвените проекти. 
В  техническото  предложение  се  съдържат повече от 4 от 
посочените критерии:  

1. Описана е организация за работа, която създава 
необходимите предпоставки за срочно стартиране и 
качествено изпълнение. 

2.  Предложените дейности, етапи и стъпки обхващат 
в пълна степен спецификата на обекта и целия процес на 
инвестиционно проектиране. 

3. Организацията на изпълнение на проектирането е 
напълно обезпечена от страна на човешкия ресурс, 
разпределението на отговорностите е направено така, че да 
осигури законосъобразността, качественото и срочно 
изпълнение на проектирането. 

4. Описаната последователност на изпълнение е 
коректна, съдържанието на отделните проектни части 
съответства на техническите спецификации, нормативните 
разпоредби и характеристиките на обекта. 

5.  Предложени са начини за комуникация с 
Възложителя, които гарантират гъвкав и своевременен 
обмен на информация като предпоставка за срочно и 
качествено изпълнение. 

6.  Мерките за отстраняване на неточности гарантират 
своевременна реакция за безпрепятствено изпълнение на 
поетите от участника ангажименти. 

7. Представените визия и начин за осъществяване на 
авторски надзор гарантират познаване на цялостния процес 
и всеобхватен и своевременен контрол и съдействие при 
точното изпълнение на изготвените проекти. 

20 точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В  техническото  предложение  се  съдържат между 1 и 4 от 
посочените критерии:  

1. Описана е организация за работа, която създава 
необходимите предпоставки за срочно стартиране и 
качествено изпълнение. 

2.  Предложените дейности, етапи и стъпки обхващат 
в пълна степен спецификата на обекта и целия процес на 
инвестиционно проектиране. 

3. Организацията на изпълнение на проектирането е 
напълно обезпечена от страна на човешкия ресурс, 
разпределението на отговорностите е направено така, че да 
осигури законосъобразността, качественото и срочно 
изпълнение на проектирането. 

4. Описаната последователност на изпълнение е 
коректна, съдържанието на отделните проектни части 
съответства на техническите спецификации, нормативните 
разпоредби и характеристиките на обекта. 

5.  Предложени са начини за комуникация с 
Възложителя, които гарантират гъвкав и своевременен 
обмен на информация като предпоставка за срочно и 
качествено изпълнение. 

6.  Мерките за отстраняване на неточности гарантират 
своевременна реакция за безпрепятствено изпълнение на 
поетите от участника ангажименти. 

7. Представените визия и начин за осъществяване на 
авторски надзор гарантират познаване на цялостния процес 
и всеобхватен и своевременен контрол и съдействие при 
точното изпълнение на изготвените проекти. 

10 точки 

Забележка: В случай, че офертата в част А.“  
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Методология за решаване на проектантската 
задача и визия за осъществяване на авторски 
надзор“ не отговаря на базовия критерий, за който 
се присъждат 10 т., а също и при наличие на 
противоречие между отделни елементи от 
предложението и/или противоречие между 
предложението и приложимите нормативни 
актове, участникът ще бъде отстранен от 
последващо участие в процедурата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б. Предлаган подход, план за работа и организация за качествено и 
срочно изпълнение на СМР 

Макс. брой 
точки 70 

Фактори, влияещи на 
оценката: 

 
Оценява се 
организацията за 
изпълнение на предмета 
на поръчката, която  
включва всички зададени 
ангажименти за 
съдържанието на тази 
част от техническото 
предложение и има 
предварително 
зададеното в 
документацията 
минимално изискуемо 
съдържание.  
По този подпоказател 
Комисията оценява: 
описанието на 
цялостния процес по 
изпълнението на СМР, 
предложения от 
участника подход, 
организацията на 
строителството,  
технология на 
изпълнение, методи за 
контрол на 
качеството,обособените 
фази, етапи и дейности, 
заедно с 
разпределението  на  
отговорностите на 
членовете на екипа в  

В  техническото  предложение  се  съдържат всички от 
посочените критерии: 

1. Описана е организацията на строителството във 
всички фази, включително подготвителната по откриване на 
строителна площадка и приемането на завършения обект с 
издаване на разрешение за ползване; 

2. Описана е технологията и всички етапи  на  
изпълнение  на СМР,  като  всеки  етап  е декомпозиран на 
дейностите, включени в него; 

3. Налице е последователност  и  взаимовръзка  между 
етапите на изпълнение на строителството. 

4. Демострирана е връзката между предвидените 
дейности от една страна, а от друга предложението за 
организацията, мобилизацията и разпределението на 
използваните от участника ресурси /материали, човешки 
ресурси и предвидените техника и механизация/. 

5. Предложени са начините /мерките/ за постигане на 
качество – проверки и осъществяване на контрол за 
качество, изпълнение на основните контролни  работи от 
предвидените екипи /качество на труда, качество на 
материалите/, както и на други начини, необходими за 
изпълнението на поръчката, в съответствие с нормативните 
изисквания.  

6. Предложени са приложими и съобразени със 
спецификата на строителството мерки за осигуряването на 
безопасност при работа, опазване на околната среда и 
намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 
жителите и гостите на града.  

7. Представена е организация на човешкия ресурс за 
изпълнение на строителството, разпределени са задачите и 
отговорностите на ангажираните ключови експерти от 
ръководния състав в съответствие с квалификацията им и 
дейността, която ще извършват; описани са работните 
взаимовръзки между отделните експерти и мерките за 
вътрешен контрол, гарантиращи недопускане неизпълнение 
или забавяне на конкретни задължения 

8. Предложеният  подход  на  взаимодействие  между 
членовете  на  екипа на участника  с Възложителя, както и 
между всички участници в строителния процес и други 
имащи отношение лица и контролни органи, доказва 
възможността  на  участника за бързо и  качествено  
изпълнение на поръчката. 

70 точки. 
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това число обема 
работи; координация на 
дейностите и 
взаимодействието 
между членовете на 
екипа, предложените 
мерки за 
безопасност,опазване на 
околната среда и  
намаляване на 
затрудненията за трети 
лица, начините на 
взаимодействие с всички 
участници в 
строителния процес и 
контролните органи. 
 
 

В  техническото  предложение  се  съдържат повече от 4 от 
посочените критерии: 

1. Описана е организацията на строителството във 
всички фази, включително подготвителната по откриване на 
строителна площадка и приемането на завършения обект с 
издаване на разрешение за ползване; 

2. Описана е технологията и всички етапи  на  
изпълнение  на СМР,  като  всеки  етап  е декомпозиран на 
дейностите, включени в него; 

3. Налице е последователност  и  взаимовръзка  между 
етапите на изпълнение на строителството. 

4. Демострирана е връзката между предвидените 
дейности от една страна, а от друга предложението за 
организацията, мобилизацията и разпределението на 
използваните от участника ресурси /материали, човешки 
ресурси и предвидените техника и механизация/. 

5. Предложени са начините /мерките/ за постигане на 
качество – проверки и осъществяване на контрол за 
качество, изпълнение на основните контролни  работи от 
предвидените екипи /качество на труда, качество на 
материалите/, както и на други начини, необходими за 
изпълнението на поръчката, в съответствие с нормативните 
изисквания.  

6. Предложени са приложими и съобразени със 
спецификата на строителството мерки за осигуряването на 
безопасност при работа, опазване на околната среда и 
намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 
жителите и гостите на града.  

7. Представена е организация на човешкия ресурс за 
изпълнение на строителството, разпределени са задачите и 
отговорностите на ангажираните ключови експерти от 
ръководния състав в съответствие с квалификацията им и 
дейността, която ще извършват; описани са работните 
взаимовръзки между отделните експерти и мерките за 
вътрешен контрол, гарантиращи недопускане неизпълнение 
или забавяне на конкретни задължения 

8. Предложеният  подход  на  взаимодействие  между 
членовете  на  екипа на участника  с Възложителя, както и 
между всички участници в строителния процес и други 
имащи отношение лица и контролни органи, доказва 
възможността  на  участника за бързо и  качествено  
изпълнение на поръчката. 

50 точки. 
 
 
 

В  техническото  предложение  се  съдържат между 1 и 4  от 
посочените критерии: 

1. Описана е организацията на строителството във 
всички фази, включително подготвителната по откриване на 
строителна площадка и приемането на завършения обект с 
издаване на разрешение за ползване; 

2. Описана е технологията и всички етапи  на  
изпълнение  на СМР,  като  всеки  етап  е декомпозиран на 
дейностите, включени в него; 

3. Налице е последователност  и  взаимовръзка  между 
етапите на изпълнение на строителството. 

4. Демострирана е връзката между предвидените 
дейности от една страна, а от друга предложението за 
организацията, мобилизацията и разпределението на 
използваните от участника ресурси /материали, човешки 
ресурси и предвидените техника и механизация/. 

5. Предложени са начините /мерките/ за постигане на 
качество – проверки и осъществяване на контрол за 
качество, изпълнение на основните контролни  работи от 
предвидените екипи /качество на труда, качество на 
материалите/, както и на други начини, необходими за 
изпълнението на поръчката, в съответствие с нормативните 
изисквания.  

20 точки 
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6. Предложени са приложими и съобразени със 
спецификата на строителството мерки за осигуряването на 
безопасност при работа, опазване на околната среда и 
намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 
жителите и гостите на града.  

7. Представена е организация на човешкия ресурс за 
изпълнение на строителството, разпределени са задачите и 
отговорностите на ангажираните ключови експерти от 
ръководния състав в съответствие с квалификацията им и 
дейността, която ще извършват; описани са работните 
взаимовръзки между отделните експерти и мерките за 
вътрешен контрол, гарантиращи недопускане неизпълнение 
или забавяне на конкретни задължения 

8. Предложеният  подход  на  взаимодействие  между 
членовете  на  екипа на участника  с Възложителя, както и 
между всички участници в строителния процес и други 
имащи отношение лица и контролни органи, доказва 
възможността  на  участника за бързо и  качествено  
изпълнение на поръчката. 

Забележка: В случай, че офертата в част Б.“ 
Предлаган подход, план за работа и организация 
за качествено и срочно изпълнение на СМР“ не 
отговаря на базовия критерий, за който се 
присъждат 20 т., а също и при наличие на 
противоречие между отделни елементи от 
предложението и/или противоречие между 
предложението и приложимите нормативни 
актове, участникът ще бъде отстранен от 
последващо участие в процедурата. 

 
 
 
 
 

 
 

2. (П1)  ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: 

 
П1 = Ц1 + Ц2,  където: 

№ Подпоказател 
Макс. бр. 

точки 

Ц1. 
Предложена цена за изготвяне на технически проект и 
осъществяване на авторски надзор 20 

Ц2. Предложена цена за изпълнение на СМР 80 

ОБЩО: 100 

 
Оценката за всеки един от подпоказателите  (Ц1 и Ц2) се определя по формулите:  

 

2.1. Ц1 =
Ц����

Ц��
	х	20, където 

 
Ц1min – най-ниска предложена цена за изготвяне на техническия проект и осъществяване на 
авторски надзор; 
Ц1i – предложена цена за изготвяне на техническия проект и осъществяване на авторския 
надзор от съответния участник 

2.2.  Ц2 =
Ц����

Ц��
	х	80, където 



35 /39 
 

 
Ц2min – най-ниска предложена цена за изпълнение на СМР на обекта; 
Ц2i – предложена цена за изпълнение на СМР на обекта от съответния участник 
 
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 
процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от максималната 
допустима стойност за поръчката и/или за отделна дейност в нея. При установяване на 
аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва 
аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното  с цифри и изписаното с 
думи, за вярно се приема записът с думи.  

 

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и 
измерения, получават равен брой точки по съответния показател. 

 

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. 

 
 

Раздел VI 
ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя. 
Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.  
Съгласно чл.97 ал.3 от ППЗОП, комисията отваря офертите по реда на тяхното 

постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да 
присъстват представители на участниците. 

След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието 
на комисията. 

Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията, 
посочени в документацията към обществената поръчка. 

Оценяват се само допуснатите оферти, които отговарят на изискванията поставени от 

възложителя.  

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите 
и за класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за 
утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в 
профила на купувача. 

 
НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ 

 
1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
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предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят ще 
изиска подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5 
/пет/ дневен срок от получаване на искането.  

2. Обосновката по т. 1 може да се отнася до:  
а. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод;  
б. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 
строителството;  

в. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 
строителството, доставките или услугите;  

г. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  
д. възможността участникът да получи държавна помощ.  
3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по т. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от 
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.  

4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 
с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 
останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби 
на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение 
№ 10 от ЗОП.  

5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 
с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в 
предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от 
ДФЕС.  

6. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по 
т.5.  

7. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да 
предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана 
със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или 
национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, 
представени във връзка с данните по т. 2. 

 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30 

/тридесет/ дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.  

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, 
представя следните документи: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по 

седалището на участника; 
3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията. 
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
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Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или 
когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако 
такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 
направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено. 

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато 
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му 
в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

 
ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Ако определеният в резултат на проведената поръчка изпълнител е посочил в офертата 

си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да 
сключи с тях договор/и за подизпълнение. 

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

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

Раздел VII 
ДРУГИ  УСЛОВИЯ 

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената 
поръчка. 

 
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. 
Обменът на информация може да се извърши чрез: електронна поща, като съобщението, 

се подписва с електронен подпис или пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка, или по факс. 
 

ЧАСТ ТРЕТА 
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 
1. Представяне на участника – Образец № 1;  

2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец 

№ 2;  

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

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

5. Декларация от подизпълнител – Образец № 5;  

6. 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 
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данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) – Образец № 6; 

7. 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; 

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

поръчката – Образец № 8; 

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

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

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

11. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 11; 

12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 12; 

13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„в“ от ППЗОП – Образец № 13; 

14. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от 

ППЗОП – Образец № 14; 

15. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Образец № 15; 

16. Предлагана цена – Образец № 16; 

17. Проект на договор. 
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ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
   3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 
e-mail:  admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg 
 

 
 
 
 
 
 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 
 

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО 
РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: 
 

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ 
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ВЪРШЕЦ“ 
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