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РАЗДЕЛ 2 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА 

 ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 

ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на Закона за 

обществени поръчки, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е Кметът на Община Айтос, с 

административен адрес: гр. Айтос 4500, община Айтос, ул.Цар Освободител № 3,  интернет 

адрес: www.aytos.bg, профил на купувача: http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР 

дейности по проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана 

на гр. Айтос“ 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Предметът на обществената поръчка включва „Избор на изпълнител за извършване на СМР 

дейности по проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. 

Айтос“ 

Видовете дейности, които следва да се изпълнят са следните: 

№ Описание на строително-монтажните 

работи, оборудване и/или 

обзавеждане 

Мярка Количество 
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1 Изкоп и подравняване на 

строителната площадка и извозване 

на изкопаната земна маса на депо 

м3 190.00 

2 Направа обратен насип с трошен 

камък за основа 

м3 126.00 

3 Полагане на армирана бетонова 

подложка с дебелина 8см 

м2 496.00 

4 Полагане на синтетична тревна 

настилка с дебелина 40мм 

м2 496.00 

5 Доставка и монтаж на врати за мини-

футбол 

бр. 2.00 

6 Маркировка на терен м.л. 233.65 

7 Доставка на оборудване за волейбол к-т 1.00 

8 Натоварване, превоз и изхвърляне на 

строителни отпадъци 

м3 4.00 

9 ОГРАДА     

10 Тесен изкоп шир. До 0,60 и дълбоки 

до 1,0 м. за основи - ръчно неукрепен 

м3 80.00 

11 Изработка и монтаж армировка - А І, 

А ІІІ 

кг 1200.00 

12 Кофраж за армирани бетонови основи 

/ ивични/ 

м2 165.00 

13 Доставка и полагане подложен бетон 

В 20 

м3 3.00 

14 Доставка и полагане армиран бетон 

В20 - ръчно за основи над 15 см 

м3 17.00 
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15 Доставка и монтаж на метални 

колони 80/80/4 /през 2,5 м осово/ 

бр. 39.00 

16 Доставка и монтаж метална врата /в 

ограда/ 

бр. 1.00 

17 Доставка и монтаж на метални 

оградни пана с разм. 2,5/4 м 

бр. 35.00 

18 Доставка и монтаж на метални 

оградни пана с разм. 1/4 м 

бр. 2.00 

19 Доставка и монтаж на метални 

оградни пана с разм. 1/4 м - за врата 

бр. 1.00 

20 Доставка и монтаж на метални 

оградни пана с разм. 1.5/4 м  

бр. 1.00 

21 Натоварване, превоз и изхвърляне на 

строителни отпадъци 

м3 2.00 

22 Доставка и монтаж на покривна 

мрежа PVC с UV защита +  тел с PVC 

покритие 

м2 600.00 

23 ПАРКОУСТРОЙСТВО     

24 Доставка и насипване на хумус м3 25.00 

25 Доставка и засаждане на 

широколистни дървета - стандартни 

Platanus orientalis L. 

бр. 7.00 

26 Натоварване, превоз и изхвърляне на 

отпадъци 

м3 1.00 

27       

28 ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО     
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29 Доставка и монтаж на временна, 

плътна строителна ограда около 

обекта по време на строителството. 

м.л 180.00 

30 Почистване на строежа при 

завършване на СМР 

бр. 1.00 

  СОБСТВЕН ПРИНОС   

31 

Полагане на настилка от бетонови плочи 

30/30см върху бетонова подложка с 
дебелина 8см м2 62.00 

32 
Полагане на защитна гумена настилка 

върху бетонова подложка с дебелина 8см м2 43.00 

33 
Полагане на градински бордюр - скрит м.л 66.20 

34 
Доставка и монтаж на пейка градинска бр. 5.00 

36 
Доставка и монтаж на съдове за 

отпадъци бр. 1.00 

35 

Доставка и монтаж на съоръжения за 

зоната за спорт на открито - фитнес 
уреди - тренажор за рамене и гърди за 

двама човека, ски - тренажор за един 

човек, вертикален кардио-тренажор за 

един човек 

к-т 

1.00 

37 

Доставка и засаждане на широколистни 

храсти в жив плет - стандартни 

Ligustrom ovalifolium 

бр. 195 

 

Обхвата на дейностите и изискванията на възложителя към изпълнението са подробно 

описани в Раздел 1 – Техническа спецификация. 

 

Прогнозна стойност на поръчката 

Настоящата обществена поръчка е с прогнозна стойност, в размер на 96 749,16 лева, 

разпределено, както следва: 

1. Одобрено за финансиране от ДФЗ в размер на 81 241,94 лева без ДДС; 
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2. Собствено финансиране от бюджета на общината -  в размер на 12 757,22 лева без 

ДДС; 

3. Непредвидени разходи - в размер до 2 750,00 лева без ДДС. 

 

 

Посочената прогнозна стойност е максимално допустимата стойност в лв. без ДДС, която може 

да бъде оферирана от участниците. 

 

Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите следва да е 6 месеца от крайния срок за подаване на оферти. 

 

Срок за получаване ма оферти 

Срокът за получаване на оферти е 10 дни, от публикуването на обявата, съгласно чл. 188. ал. 1 

от ЗОП.  

 

Обособени позиции 

Поръчката не е разделена на обособени позиции 

 

Разяснения 

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 

възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на 

купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

 

Условия и начин на плащане 

Плащанията ще се извършват съгласно условията на проекто-договора, а именно: 

1.Авансово плащане в размер на 50 (петдесет) % от общата предложена цена за изпълнение на 

Договора без ДДС,  платимо до 30 (тридесет) календарни дни, считано от едновременното 
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изпълнение на следните обстоятелства: съставяне и подписване на протокол за откриване на 

строителната площадка и за определяне на строителната линия, получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на авансово плащане по проекта, предмет на договор с № BG06RDNP001- 7.007-0048-

С01/14.05.2019 год. с Държавен фонд „Земеделие“,  представяне на оригинална данъчна 

фактура и оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка за 

авансовото плащане в размер на поисканото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане. 

2. Окончателно плащане в размер на 50 (петдесет) % от общата предложена цена за изпълнение 

на договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на официално  писмо за одобрение на заявката за окончателно 

плащане по договора от ДФ „Земеделие” въз основа на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проформа 

фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 без забележки. 

Условия за извършване на този вид окончателно плащане са: реално изпълнени СМР, 

установени със съответните документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, Протокол за установяване на извършените СМР, 

представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от лицето, осъществяващо строителен надзор и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи 

и екзекутивна документация. В срок от 10 (десет) календарни дни от датата на извършване на 

плащането (постъпване на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

издава оригинална данъчна фактура за преведената му сума. 

 

Гаранция за изпълнение на договора 

Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 2 % (два на сто) от Цената за изпълнение на 

Договора в лв. без ДДС по чл. 3, ал. 1. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението, следва да бъде със 

срок на валидност за целия срок за изпълнение на  Договора плюс 30 /словом тридесет/ календарни дни. 

Гаранцията за изпълнение на договора се представя под форма избрана от изпълнителя - парична сума 

или банкова гаранция или застраховка. 



                                                                                                                                                                                                                                                                
   

Проект: „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“ съгласно договор за 

отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001‐ 7.007‐0048-С01/14.05.2019 год., сключен между Община 

Айтос и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.       Страница 7 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

 

Общи условия 

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

2. Офертите се изготвят на български език. 

3.  До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

4.  Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

5.  В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

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

Свързани лица са тези по смисъла на §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа. 

"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: 
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а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

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. 

 

Изисквания към участниците 

1.  Участник в настоящата 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 този вид услуга, съгласно законодателството ла 

държавата, в която то е установено. 

2.  Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата 

обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

3.  В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, 

посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) 

и посочените в настоящата обява изисквания на възложителя. 

 

Участие на подизпълнители, трети лица 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
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Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата.  Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на  някое от  

условията: 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, поради промяна 

в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.  

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.  

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В тези случаи разплащанията се осъществяват 

въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е 

длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към същото, 

изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от 

тях като недължими. Възложителят има право да откаже директно плащане към 

подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му. 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

1.  за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 



                                                                                                                                                                                                                                                                
   

Проект: „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“ съгласно договор за 

отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001‐ 7.007‐0048-С01/14.05.2019 год., сключен между Община 

Айтос и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.       Страница 10 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

2.  новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор  по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията, че същия отговаря на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за 

него да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите и  професионалните способности 

По отношение на критериите, свързани с професионална  компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само 

ако  тези ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет.  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.  

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които кандидатът или 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 горните условия, поради промяна в обстоятелства преди сключване на 

договора за обществена поръчка.   

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 
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критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.  

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 на чл. 65 ал. 2 - 4 от ЗОП. 

 

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54. ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, 

в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му.  

В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът, или юридическо 

лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице. 

Възложителят задължително отстранява от участие в обществената поръчка участник, 

когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а. чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а. чл. 194 - 217, чл. 219 - 252. чл. 253 - 260. чл. 301 - 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

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 кандидата или участника, или 
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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: 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 

чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Основания за незадължително отстраняване 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

1. 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 в държавата, в която е установен; 
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2. лишен от правото да упражнява професия и/или дейност свързана с предмета на 

настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението; 

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, 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; 

5. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация; 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка; 

Изискванията на чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и 7, и чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените 

поръчки 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. 

В случай на отстраняване по чл. 54, ал.1. т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят трябва да 

осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване. 

 

Забележка: Изискванията за личното състояние се отнасят и за подизпълнителите 

и/или третите лица. 
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Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира 

приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл.4 от 

същия закон. 

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка и участници за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим.  

  

 Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото се установи, че на основание чл. 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), е лице, 

заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на 

правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 

държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да 

участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 

институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.  

 Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето е 
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станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 

контрол след освобождаването му от длъжност. 

Мерки за доказване на надеждност – съгласно чл. 56 от ЗОП 

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 обществената поръчка. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите но чл.56, ал. 1 от ЗОП мерки и 

представените доказателства се посочват в протокола на комисията или в съобщението за 

прекратяване на обществената поръчка, в зависимост от вида и етапа, на който се намира. 

Забележка: Информацията по тази точка се отнася и за подизпълнителите и 

третите лица. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Критерии за подбор 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 

от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от IV група, трета и 

четвърта категория,  или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или 

търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица. 

 

При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 1. се декларира в 

Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се 

доказва с представяне на заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към 
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Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на 

поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е 

чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или 

удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или 

на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. 

Залагането на изискването произтича от разпоредбите на Закона за устройство на 

територията, чл. 4 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя и  категорията на строителните обекти, включени в предмета на 

обществената поръчка. Възможността за включване на такъв критерий за подбор е изрично 

предвидена и в чл. 60, ал. 1 от ЗОП.  

 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, валидно Удостоверение от Камарата на строителите в 

България за наличието на  регистрация в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на СМР за строежи четвърта група, трета и четвърта категория или еквивалентен 

документ издаден от  компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя по чл. 33, 

ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 

строителя следва да бъде придружено с валиден контролен талон за 2019 г. съгласно чл.34, ал.1 

от Правилника. 

 

2. Икономическо и финансово състояние 

Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната 

застрахователна сума на вида строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна 
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застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, 

съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката. 

При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 2. се декларира в 

Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, като участникът попълва информация  за притежаваната 

застраховка „Професионална отговорност“/номер на полицата, застраховател, стойност, 

категория обекти/. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с 

представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на 

застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за 

чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до 

съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в 

състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и 

финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за 

подходящ. 

Минимално изискване: 

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, 

ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за 

обекти IV група, трета и четвърта категория. 

Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на  

валидна полица за застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, 

както и документ, че същата е платена изцяло. 

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

за подбор посочени по горе се доказва от участник в обединението, 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. 

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. 

Изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ 

произтича от разпоредбата на чл. 171 от Закона за устройство на територията. Възможността за 
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включване на такъв критерий за подбор е изрично предвидена и в чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Застраховката осигурява покритие за професионалната отговорност на участник в 

строителството, в настоящия случай – строителя, за цялостно изпълнение на строителството 

или на отделни видове строителни и монтажни работи; Посочените участници в строителството 

са задължени по силата на закона да застраховат професионалната си отговорност за вреди, 

причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 

 

3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности но чл. 63 ал. 1 

от ЗОП 

3.1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът 

трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. 

 

Забележка: *За строителство сходно с предмета на поръчката се приемат 

строителни дейности, свързани с изпълнение на основен ремонт/рехабилитация, и/или  

реконструкция, и/или изграждане на спортни игрища и/или спортни площадки , и/или зони за 

отдих и спорт, и/или спортни зали;  

При подаване на офертата съответствието с изискванията по т. 3.1. се декларира в 

Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП., като участникът попълва информация за извършеното 

през референтния период строителство от посочения вид с посочване на стойността, датата на 

която е приключило строителството, мястото, вида и обема на строителството и получателите, 

независимо дали са публични или частни субекти.  

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, изискването се доказва със списък на 

строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, 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. 
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за 

подбор се доказва от обединението участник като цяло. 

Възможността за включване на такъв критерий за подбор е изрично предвидена и в чл. 

63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП. 

Изискването за придобит опит в изпълнението на подобни строително-монтажни работи, 

има за цел да гарантира на възложителя, че всеки един от участниците, допуснат до оценка, има 

техническите познания и практически умения да изпълни качествено и в срок предмета на 

поръчката. 

 

При подписване на договора определеният изпълнител представя Списък с 

изпълненото строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен  с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват 

извършената услуга. 

 

3.2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-

малко, както следва: 

• Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващ степен на 

образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с 

реализиран професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне един 

строеж от водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения. 

• Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - лице с квалификация, 

професионален опит и компетентност в областта на строителството, съгласно изискванията на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за ЗБУТ, който да притежава необходимия валиден сертификат или 

друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или 

еквивалентна. 
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• Специалист по контрол на качеството – правоспособно лице, с професионaлен опит и 

квалификация в областта на строителството, минимална образователно-квалификационна 

степен „бакалавър" или еквивалент по строителна специалност, който да притежава 

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. 

При подаване на офертата съответствието с изискванията по т. 3.2. се декларира в 

Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, като участникът попълва информация за експертите и 

професионалната им компетентност. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се 

доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 

членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена 

професионалната компетентност на лицата. 

Цитираните изисквания към ключовите експерти от екипа, са заложени в изпълнение на 

разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, съгласно която, възложителят може да изиска 

участниците да разполагат с персонал и/или ръководен състав с необходимата професионална 

компетентност за изпълнението на предмета на поръчката. 

При подписване на договора определеният изпълнител представя Списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната 

компетентност на лицата. 

 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горепосочените 

критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответната регистрация или 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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В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и, същият следва да посочи в офертата си 

подизпълнителя/ите и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да 

представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Подизпълнителите 

трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 

който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Участниците в процедурата могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности. 

Когато кандидатът или 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. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

 

* Участник които не е доказал липсата на основанията за отстраняване и съответствието 

си с критериите за подбор ще бъде отстранен от участие. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Офертата се подава на български език, на хартиен и електронен носител, в запечатана и 

непрозрачна опаковка. В офертата си участниците представят следните документи: 

1.  Опис на представените документи, подписан от участника - Образец № 1 към 

настоящата документация. 

2. При участник обединение, което не е юридическо лице, се представя копие на 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: 

-  определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка: 
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-  правата и задълженията на участниците в обединението; 

-  разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

-  дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП 

– по образец; 

4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици – по образец; 

5. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – по образец; 

6. Декларация за съответствие с критериите за подбор – по образец; 

7. Декларация по по чл. 47, ал. 3  от ЗОП  

8. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

9.  Техническо предложение, което съдържа: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя; Предложението се изготвя по образец. 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по 

образец; 
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Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република 

България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национални агенция по 

приходите - Информационен телефон на НАП - 0700 18 700: интернет адрес: 

http://www.nap.bg/ 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на 

труда и социалната политика, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/: София 1051. 

ул. Триадица №2. тел: 8119 443. 

Относно задълженията, опазване на околната среда Министерство на околните; 

среда и водите, интернет адрес: http://www.moew.government.bg/, 1000 София. ул. "У. 

Гладстон"№ 67 тел: 02/940 6331. Информационен център на МОСВ: работи за посетители 

всеки работен ден от 14 до 17 ч. 

 Към техническото предложение се прилагат: 

 1. Строителна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за 

изпълнение на обекта. 

 Указание: В тази част от офертата всеки Участник следва да разпише подхода за 

изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до етапи на изпълнение при евентуалното 

възлагане на договора и да предложи последователността и взаимообвързаността на 

предвидените от него дейности, включително чрез определяне на тяхната продължителност, 

описана в техническата спецификация и работния проект. Следва да се обхванат всички 

дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за 

подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните 

работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация. Следва да се направи 

описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Посочване на 

технически и функционални характеристики на влаганите материали (с приложени 
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сертификати за качество и/или декларации за съответствие), както и организацията, която 

участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел 

качественото и навременно изпълнение на поръчката. Описание на начините за разпределение 

на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и 

връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите от него 

специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, 

гарантиращ  качественото и навременно изпълнение на договора. Участникът следва да 

направи описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки и 

характеристики, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението 

на предмета на договора. Участникът разработва техническото предложение като включва 

в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката. 

2. Подробен Линеен график за видове работи – по етапност на изпълнението и 

разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с 

технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В 

линейния график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на 

строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, за 

завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.  

Техническо предложение се представя на хартиен и електронен носител: текстова част 

в Word формат, графична част в pdf. формат;. 

*Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или 

показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната 

програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява. 
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**Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на 

изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане 

на обществената поръчка. 

10. Ценово предложение – по образец, както и остойностена количествена сметка 

съгласно Образеца и анализи на единичните цени. 

Ценовото предложение на всеки участник не може да надвишава максималната 

прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС. 

Всяка предложена цена в лв. без ДДС се закръглява с точност до втори знак след 

десетичната запетая. 

 

* Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложените цени носи единствено участникът в обществената поръчка. В случай на 

допусната аритметична или техническа грешка при образуване на цените, участникът ще 

бъде отстранен. Не се допуска разминаване между цената, изписана с думи и цената, 

изписана с цифри. 

**Участник подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок се отстранява от процедурата. 

 

Конфиденциалиост 

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална 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 конфидеициалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.  

 

Подаване па оферта на хартиен носител 
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Документите, свързани с участието в настоящата обществена поръчка, се представят от 

участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса: Получател Община 

Айтос, гр. Айтос, ул.Цар Освободител № 3, в работното  време  от 8:30 до  17:00 часа  

до  датата  посочена  в обявата. 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 

1.  наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2.  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес: 

3.  наименованието на поръчката, за която се подава офертата. 

За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се 

отбелязват: подател на офертата: номер, дата и час на получаване (отбелязват се върху 

опаковката), за което на приносителя се издава документ; причини за връщане на офертата 

(когато е приложимо). 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Получените офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за 

което се съставя протокол с данните на участниците по чл.48. ал. 1 от ППЗОП. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

Определяне на лица за разглеждане и оценка на офертите 

След изтичане на срока за подаване на оферти, възложителят определя нечетен брой 

лица със Заповед, които да разгледат и оценят получените оферти, съгласно чл. 97 от ППЗОП. 

 

Отваряне на офертите 



                                                                                                                                                                                                                                                                
   

Проект: „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“ съгласно договор за 

отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001‐ 7.007‐0048-С01/14.05.2019 год., сключен между Община 

Айтос и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.       Страница 27 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

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 отваряне на офертата на конкретен участник и 

обявяване на ценовото му предложение, комисията предлага на присъстващ представител на 

друг участник да подпише техническото и ценовото предложение, след което същите се 

подписват и от всички членове на комисията. 

 

Разглеждане на подадените оферти 

На закрито заседание комисията извършва проверка за съответствието на подадените 

оферти с изискванията на обявата, техническата спецификация и всички условия на 

Възложителя по настоящата обществена поръчка. 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани 

непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

 

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. 

Комисията разглежда направените от допуснатите участници Предложения за 

изпълнение на поръчката и съответствието им с изискванията на възложителя.  

Комисията разглежда ценовите предложения на допуснатите участници. Ценовото 

предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се 

оценява. 

 

Критерии за възлагане и класиране на участниците 
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Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, като критерият за възлагане е Икономически най-изгодната оферта и се определя въз 

основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка на обективни критерии, 

като по този начин се гарантира на възложителя, както точна оценка, така и успешно 

изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител. 

2. Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата 

 Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести 

и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

 

КО = П1 + П2, където  

П1- Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 50 точки; 

П2 – Предлагана цена – с тежест 50 точки. 

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки 

Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, който е 

получил най-много точки (т.е. най-висока комплексна оценка). 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка: 

П1 – Срок за изпълнение на поръчката  

   П1  - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение 

на поръчката /в календарни дни/,  

� За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 50 точки;  

� Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за 

изпълнение; 

� Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок 

за изпълнение по следната формула 
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П1= (Amin / Ai) х 50, където 

 

Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на 

поръчката 

Ai – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от i-тия  участник  

 

Забележка: Срокът за изпълнение на СРР не следва да надвишава 90(Деветдесет) календарни дни, 

както и не може да е по-малък от 30(тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора,. 

Участници, предложили срок, по-дълъг от максимално определения и по-кратък от минимално 

определения, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

Предлагана цена – П2 

 П2- е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.  

� За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 50 точки;  

� Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена; 

� Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула 

П2 = (Сmin / Сi) х 50, където: 

Сmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката 

Сi – представлява цената, предложена от i - тия  участник  

Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от максимално допустимата 

стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

 Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски при 

изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат. 

 При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията разминаване и/или 

несъответствие и/или грешка в изчисленията на оферираните единични анализни цени, както и 

несъответствие между единичните цени в предложената от участника количествено- стойностна 
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сметка и тези в анализите, както и несъответствие и/или разминаване с общата стойност на 

договора , всяко едно от горепосоченото ще се счита за достатъчно условие за отстраняване на 

участника от участие в процедурата. 

 

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка. 

 

Протокол на комисията 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането 

на участниците. 

Към протокола се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, 

като мотивите за особените мнения и др., ако има такива. 

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация. 

Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден 

се публикува в профила на купувача и се изпраща на участниците: 

1.  на адрес, посочен от всеки участник: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

2.  по факс. 

 

Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

1.  не са налице основанията за отстраняване  и отговаря на критериите за подбор; 
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2.  офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

Прекратяване 

Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в 

което посочва и мотивите за прекратяването. 

 

Документи за сключване на договора 

 Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:  

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;  

2.  представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите 

лица и подизпълнителите, ако има такива;    

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;  

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.  

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 не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:  

 1. откаже да сключи договор;  
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 2. не изпълни някое от посочените по горе условия, или  

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.  

За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по 

обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.  

 

Сключване и изменение на договор 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30- 

дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. 

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, 

допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е 

определен за изпълнител та поръчката.  

Промени в проекта на договор се допускат го изключение, когато е изпълнено условието 

по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след 

провеждане на поръчката. 

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. 

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните 

подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право 

съгласно приложение № 10 от ЗОП. 

Изменение на договора е допустимо само в приложимите случаи по чл.116 от ЗОП. 

В случаите по чл. 116. ал. 1, т. 6 от ЗОП изменение на договор е допустимо, при условие 

че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойност по чл. 20. 

ал. 3 от ЗОП. 
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ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 За всички неуредените въпроси в документацията по настоящата обществена поръчка се 

прилагат разпоредбите на ЗОП  и  ППЗОП. 

 


