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I. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Настоящата документация е съставена съгласно изискванията на чл.31 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
Решението за откриване на процедурата, обявлението за оповестяване откриването
на процедурата за възлагане на обществената поръчка и настоящата документация са
публикувани на „Профила на купувача” на възложителя община Царево с адрес
http://www.tzarevo.net/.
По всички въпроси, отнасящи се до възлагането на обществената поръчка, които
не са задължителна част на документацията за участие се прилага Закона за обществените
поръчки.
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Възложител на настоящата поръчка е Кмета на Община Царево на основание чл.5, ал.2,
т.9, предложение първо от ЗОП. Възложителят взема решение за откриване на процедура
за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка
и документацията за участие в процедурата.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА (правно основание
за избор на процедурата):
Обществената поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за
обществените поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗОП.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,
както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставка
или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по
провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за
прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, с
оглед предмета на поръчката. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на
обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни и монтажни работи на
обект: улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево; Подобект:
главен клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и прилежащи ско.
Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и количество в
Техническата спецификация (Количествена сметка):
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КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ : ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114, 124, 125 И 126 ПО
ПЛАНА НА ГР.ЦАРЕВО
ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4 И
ПРИЛЕЖАЩИ СКО
КС
№

СМР

ед.м.
к-во

ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

1 216.73

2

Изкоп в скални почви с багер чук

м3

608.37

3

Изкоп в земни почви -ръчен

м3

202.80

4

Укрепване на изкопи

м2

3 379.81

5

Натоварване на земни и скални почви на транспорт
с багер

м3

811.17

6

Извозване на земни почви на депо

м3

811.17

7

Доставка на пясък за подложка до временно депо

м3

61.68

8

Натоварване на пясък за подложка от временно
депо

м3

61.68

9

Транспорт на пясък за подложка в рамките на
обекта

м3

61.68

10

Полагане на пясък за подложка - ръчно

м3

61.68

11

Доставка на отсевки за засипване до 30 см над теме
тръба до временно депо

м3

359.61

12

Натоварване на отсевки от временно депо

м3

359.61

13

Транспорт на отсевки в рамките на обекта

м3

359.61

14

Полагане на отсевки за засипване до 30 см над
теме тръба -ръчно

м3

359.61

15

Уплътняванес ръчна трамбовка

м3

359.61

16

Обратен насип с изкопани земни маси

м3

1 606.59

17

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

м3

1 606.59

18

Доставка и полагане на сигнална лента

м

514.00

19

Изпитване

м

514.00

20

Видеоинспекция

м

514.00

м

514.00

Доставки
1

Доставка на РР гофр тръби ф 315
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Монтажни работи
1

Полагане на тръби ф 315

м

514.00

РШ
1

Доставка на Дъно за РШ

бр

26.00

2

Доставка на пръстен h=0.35

бр

52.00

3

Доставка на пръстен h=0.70

бр

82.00

4

Доставка на преходна плоча

бр

26.00

5

Доставка на подложна гривна

бр

26.00

6

Доставка на чугунен капак

бр

26.00

8

Муфи ф 315

бр

52.00

9

Муфи ф 200

бр

5.00

10

Муфи ф 160

бр

37.00

12

Доставка ТН 315/200

бр

5.00

13

Доставка К 200

бр

5.00

14

Доставка търби ф 200

м

5.00

РШ
1

Монтаж на Дъно за РШ

бр

26.00

2

Монтаж на пръстен h=0.35

бр

52.00

3

Монтаж на пръстен h=0.70

бр

82.00

4

Монтаж на преходна плоча

бр

26.00

5

Монтаж на подложна гривна

бр

26.00

6

Монтаж на чугунен капак

бр

26.00

7

Полагане на Бетон В 20

м3

8.00

8

Монтаж Муфи ф 315

бр

52.00

9

Монтаж Муфи ф 200

бр

5.00

10

Монтаж Муфи ф 160

бр

37.00

11

Циментова замазка

м2

260.00

12

Монтаж ТН 315/200

бр

5.00

13

Монтаж К 200

бр

5.00

14

Монтаж търби ф 200

м

5.00

15

Доставка и монтаж на стълба за РШ

бр

26.00

СКО
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

645.30

2

Изкоп в земни почви -ръчен

м3

71.70

3

Укрепване на изкопи

м2

1 195.00

4

Доставка на пясък за подложка до временно депо

м3

35.85

5

Натоварване на пясък за подложка от временно
депо

м3

35.85

6

Транспорт на пясък за подложка в рамките на
обекта

м3

35.85
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7

Полагане на пясък за подложка - ръчно

м3

35.85

8

Доставка на отсевки за засипване до 30 см над теме
тръба до временно депо

м3

161.33

9

Натоварване на отсевки от временно депо

м3

161.33

10

Транспорт на отсевки в рамките на обекта

м3

161.33

11

Полагане на отсевки за засипване до 30 см над
теме тръба -ръчно

м3

161.33

12

Уплътняванес ръчна трамбовка

м3

161.33

13

Обратен насип с изкопани земни маси

м3

519.82

14

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

м3

519.82

15

Доставка и полагане на сигнална лента

м

298.75

16

Изпитване

м

298.75

Доставка на материали
1

Доставка на РР гофр. ф 160

M

2018

298.75

Монтажни работи
1

Полагане на тръби ф 160

м

298.75

Трошенокаменна настилка за всички кан. клонове
1

Доставка на ин.материал за тр.каменна настилка 50 см до временно депо

M3

869.26

2

Натоварване на ин.материал за тр.каменна
настилка - 50 см от временно депо

M3

869.26

3

Транспорт в рамките на обекта

M3

869.26

4

Механизирано полагане на ин.материал за обратен
насип

M3

869.26

5

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

M3

869.26

Допълнителни земни работи за тр.каменна настилка
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

869.26

2

Натоварване на земни почви на транспорт с багер

м3

869.26

3

Извозване на земни почви на депо

м3

869.26

3.1. Изисквания за качество на предвидените работи:
Трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските или
европейските стандарти. Всички материали, трябва да са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
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вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите
нормативни актове към него.
Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат
идентифицирани.
Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи - нормативната
база, която урежда изпълнението на строителния процес.
3.2. Изисквания за Технология на изпълнението:
Технологията на изпълнение на видовете строителните и монтажни работи да
осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите
Правилници за изпълнение на видовете строителните и монтажни работи.
Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на
Възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи.
3.3. Мерки за безопасност и охрана на труда
За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството,
всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които
имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди
започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти,
специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.
Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на
характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена
тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за
целта моторни превозни средства.
Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по
безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);
3.4.Изисквания за опазване на околната среда:
Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време
на строителството.
Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на
течни и твърди отпадъци.
Необходимо е изпълнителят да вземе предвид разпоредбите на Закона за управление
на отпадъците.
Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако това се
налага) става след разрешение издадено от Общината по реда определен в действащата
Наредба на Общински съвет - Царево.
Всички отпадъци, вследствие на извършваните дейности, трябва да се отстранят от
площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване на улиците и в имотите на
съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени, в съответствие със закона,
на депо, посочено от Общината.
3.5. Организация на строителството:
При извършване на СМР, изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната
техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя
сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.
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Изпълнителят се задължава преди започване на изкопните работи и строителството на
отделните водопроводни участъци да извършви подготовка на трасето, която обхваща
следното:
Установяване наличието на евентуални подземни комуникации, съоръжения и
маркиране на местоположението им задължително в присъствие на представители на
всички фирми, експлоатиращи подземни проводи
Разваляне на уличната настилка по дължина на участъка и то само в мястото където
ще се извършват изкопните работи /ширината на траншеята/
При наличие на подземни комуникации, изкопите в тези участъци да се изпълняват
ръчно, в присъствие на съответните представители на дружествата, експлоатиращи
подземните проводи и съоръжения.
/2/ Изпълнтелят се задължава след оформяне на траншеята и подложката да
положи тръбите, да монтира сградните отклонения и да изпита водопровода. Изпитаният
водопровод да се засипе с фракция, като засипката се трамбова с ръчна трамбовка.
След приключване на работата за даден участък, изпълнителят е длъжен да почисти
работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя.
Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са
собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

4.ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на „строителство“ по смисъла
на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.
Код по СРV номенклатура – 45231300– строителни и монтажни работи по общо
изграждане на преносни водопроводи и канализация
За обекта има издадено разрешение за строеж № 137 от 01.12.2016 г. на Главния
архитект на Община Царево.
5.Финансиране:
5.1. За финансиране на тази обществена поръчка Община Царево ще използват собствени
средства и средства от републикански бюджет. Договорът ще се сключи на база стойността
на строително-монтажните работи, като плащанията ще се извършват съгласно проекта на
договор към документацията за участие.

5.2. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката
Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от
участника в ценовото му предложение.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 233 615,00
(двеста тридесет и три хиляди шестстотин и петнадесет) лв. без включен ДДС.
В прогнозната стойност на поръчката са включени всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на поръчката.
Единичните цени (лв./м, лв./м2, лв./м3, бр.), по които ще се извършва плащането на
СМР, трябва да са посочени в български лева и да включват всички разходи, % (процент)
печалба, без включен ДДС. Те са предмет на ценовите предложения на участниците.
Единичните цени на СМР, посочени в ценовите предложения на участника са
окончателни и не могат да бъдат завишавани до изтичане срока на договора.
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Заплащането ще се извършва по реално изпълнени дейности, количества и цени в
рамките на Договора, съгласно посочените единични цени в ценовите предложения.

5.3.Начин на плащане:
Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 35
(тридесет и пет процента) % от стойността на договора. Плащането се извършва в 30 –
дневен срок след представяне на фактура от изпълнителя.
Междинни и окончателно плащания: Плащанията се извършват в 30 – дневен срок
след подписване от участниците в строителството на протокол за действително извършени
и подлежащи на разплащане строителни и монтажни работи (СМР). Преди извършване на
плащане възложителят или определено от него длъжностно лице, извършва пълна
документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването
на заявените за плащане СМР, в съответствие със сключения договор между възложителя и
изпълнителя.
Всички некачествено изпълнени СМР по време на изпълнение на поръчката, се
актуват и изплащат след отстраняване за сметка на изпълнителя.
6.Възможност за представяне на варианти в офертите.
Няма възможност за представяне на варианти в офертите.
7.Обособени позиции: Не.
8.Място за изпълнение: гр. Царево, зона „Север“ , Община Царево.
9.Срок: до 90 (деветдесет) дни, считано от датата на подписване на Протокол образец 2 за
откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.
Точният срок за изпълнение на СМР се оферира от участника в Техническото му
предложение.
Срок за изпълнение, който не съответства на линейния график, не съответства на техниката,
броя на строителните работници, с които участникът разполага, както и срок
несъответстващ на посочените от участника използвани сметни норми, ще се счита за
нереален и офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване, поради
несъответствието и с това предварително обявено условие.
10 .Място и условия за получаване на документацията за обществената поръчка:
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията
за участие на адрес: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g
, раздел: „Профил на купувача”.
11.Предоставяне на разяснения по условията на процедурата:
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11.1.Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по
условията на обществената поръчка до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на
офертите за участие.
11.2.Възложителят предоставя разясненията в срок до три дни от получаване на искането. В
разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
11.3.Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т.
11.1.
11.4.Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.
12.Промяна на обявените условия
12.1.Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на
обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице,
направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка.
12.2.Заинтересованите лица могат да направят искане за обявлението и/или документацията
в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка с което се
оповестява откриването на процедурата.
12.3.Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или
допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за
публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена
поръчка.
12.4.След изтичане на сроковете по т.12.3 възложителят може да публикува многократно
обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на
процедурата само когато удължава обявените срокове.
12.5. Когато се удължава срокът за подаване на оферти, се взема предвид времето,
необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовкана офертите.
12.6. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се
смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

II.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за
предмета й изисквания към СМР, както следва:
1)
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
2)
Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството;
3)
Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
4)
Закон за задълженията и договорите.
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5)
Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
6)
Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;
7)
Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;
8)
Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната
дейност.
По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни
стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции,
Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.
Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо
одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително
чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по
еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации, неговата
оферта няма да бъде предложена за отстраняване.
Когато се касае за български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска
техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или
стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако
участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез
доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни документи се отнасят до
определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални
изисквания, неговата оферта няма да бъде предложена за отстраняване.

2.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1.Общи изисквания към участниците в процедурата
2.2. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско
или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство или услуги, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура
за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за
участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в
която е установен.
В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие от
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни
документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е
установено.
Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
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В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и
съща процедура.

2.3.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване,
посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
*Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:
а/лицата, които представляват участника или кандидата;
б/лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
в/други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на
този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи.
*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от
едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотезапри подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор,
се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява
съответния стопански субект.
2.4..Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на
обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
2.5.Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;.
2.6.Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 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.
За горните обстоятелства участниците попълват и съответните образци на
документи, утвърдени от възложителя.
3.Обединение
3.1.В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице 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
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съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
3.2.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която
Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
3.3.Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението
3.4.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен
и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата
обществена поръчка.
3.5.В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане
изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът
следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното
класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена
поръчка;
4.Подизпълнители
4.1.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.
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4.2.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.
4.3.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.
4.2.
4.4. 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.
4.5.Разплащанията по т. 4.4. 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.
4.6.Към искането по т. 4.5,изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
4.7.Възложителят има право да откаже плащане по т.4.4., когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
4.8.Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в
настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на
поръчката.
4.9.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
4.10.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.
4.11.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:
 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
4.12.При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 4.11., заедно с копие на
договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното
сключване, съгласно чл.75,ал.2 от ППЗОП.
5.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за
възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение.
6.Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
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7. Използване на капацитета на трети лица.
7.1 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 и техническите способности.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4.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.
7.5.Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от условията по т.7.4.
7.7.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 т.7.2 – 7.4.
3.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
3.1.ИЗИСКВАНИЯ

ЗА

ГОДНОСТТА

(ПРАВОСПОСОБНОСТТА)

ЗА

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:
Участниците следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на
строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на категорията на
строежите, предмет на обществената поръчка – ІV - та (четвърта) група: строежи от
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването
на околната среда:, ІІІ – та (трета) категория - „елементи на водоснабдителните и
канализационните мрежи…“, съгласно номенклатурата по приложение № 2; а за
чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата
членка, в която са установени.
При подаване на офертата, съответствието с изискването по т.3.1. се декларира в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) като се посочва
информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат
декларираните
обстоятелства,
или
компетентните
органи,
които
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят
информацията.
ЕЕДОП се подава от всеки от участниците, членовете на обединения,
подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
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провеждане на процедурата.
Изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за 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 – ІV - та
(четвърта)
група:
строежи
от
благоустройствената
инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда:, ІІІ – та (трета)
категория - „елементи на водоснабдителните и канализационните мрежи…“ За
чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен
регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
3.2.ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
3.2.1. Участникът трябва да е застраховал своята „Професионална отговорност”
съгласно чл. 171, ал. 1 ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004
г. с минимална застахователна сума в размер по чл. 5, ал. 2, т. 4 от същата.
Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“
като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III категория.
При подаване на офертата, съответствието с изискването по т.3.2.1 се декларира в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се подава от всеки
от участниците, членовете на обединения, и в конкретни случаи от подизпълнителите или
третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да представи копие на валидна застрахователна
полица с покритието, посочено в първи параграф на т. 3.2.1 от настоящата документация.
Чуждестранните участници, представят заверено копие на еквивалентна застраховка с
покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи
поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и
финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за
подходящ.
3.3.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
3.3.1. Участниците трябва да са изпълнили строителство с предмет и обем,
идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 5 години, считано от крайната
дата за подаване на офертата.*** Под строителство идентично или сходно с предмета на
поръчката, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, на
водоснабдителните и канализационните мрежи.
Изискуемо минимално ниво: Участниците следва да са изпълнили минимум 1 обект
с дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5
години, считано от крайната дата за подаване на офертата.
При подаване на офертата, съответствието с изискването по т.3.3.1 се декларира в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се подава от всеки
от участниците, членовете на обединения, и в конкретни случаи от подизпълнителите или
третите лица.
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Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Документи за доказване, във връзка с поставеното изискване:
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично
или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение,
които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него.
3.3.2. Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Участникът трябва да разполага със следните правоспособни технически лица:
- Технически ръководител - строителен инженер „магистър” ВиК, ХМС, ХТС или
еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. и опит като технически
ръководител мин. 3 год.
- Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/
Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в
строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените
изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на
качеството мин. 2год.
- Геодезист - строителен инженер „магистър” Геодезия, със стаж по специалността
мин. 3 г.; опит в изпълнението на СМР на поне един инфрактруктурен обект
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо
удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност
или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год.
- Специалист по опазване на околната среда – образование или квалификация в
областта на опазване на околната среда или еквивалентно, със стаж по специалността мин.
2 год.
Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта
необходимия брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи,
които подлежат на извършване.
При подаване на офертата, съответствието с изискването по т.3.3.2 се декларира в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се подава от всеки
от участниците, членовете на обединения и в конкретни случаи от подизпълнители или
третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да представи списък на ръководния състав на
участника, включително и технически лица, които ще отговарят за изпълнението на СМР
по всички части на обекта, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в
т.ч. специалист/експерт (три имена и позиция); образование; професионална квалификация
и опит.
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него.
*Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
3.3.3. Участникът да разполага със съоръжения и техническо оборудване, необходими
за изпълнение на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването по т.3.3.3 се декларира в
ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, и в конкретни
случаи от подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника,
определен
за
изпълнител,
да
представи
декларация
за
инструментите,съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за
изпълнението на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните
изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
3.3.4. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на
качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO ЕN 9001:2008/2015 (или
еквивалентeн сертификат), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени
от органи, установени в други държави–членки.
При подаване на офертата, съответствието с изискването по т.3.3.4 се декларира в
ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, и в конкретни
случаи от подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Изискуемо минимално ниво: Участниците трябва да са сертифицирани в областта
на строителството по стандарт EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството или
еквивалентен.
Преди сключване на договор за поръчката, възложителят изисква от участника,
избран за изпълнител, да представи копие от сертификат EN ISO 9001:2008/2015 Система за
управление на качеството или еквивалентен в областта на строителството.
3.3.5. Участниците следва да са сертифицирани в областта на строителствтото по
стандарт EN ISO 14001:2004/2015 Система за управление на околната среда или
еквивалентен. Документът, с който се доказва, е сертификат, издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация” или от 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. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени
от органи, установени в други държави-членки. Възложителят приема и други
доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е
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имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните
срокове по независещи от него причини. Участниците декларират съответствието си с
критериите за подбор единствено чрез попълване на съответния раздел на ЕЕДОП.
Изискуемо минимално ниво: Участниците трябва да са сертифицирани в областта
на строителството по стандарт EN ISO 14001:2004/2015 Система за управление на околната
среда или еквивалентен.
Преди сключване на договор за поръчката, възложителят изисква от участника,
избран за изпълнител, да представи копие от сертификат EN ISO 14001:2004/2015 Система
за управление на околната среда или еквивалентен в областта на строителството.
*Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени
от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
III. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.
В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме Методиката за
комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите.
Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т.
3 от ЗОП. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от
индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели,
отразяващи оптималното съотношение качество/цена.
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:
Оптималното съотношение качество/цена или за краткост комплексната оценка (КО) на
офертата на участника се изчислява чрез сумиране на оценките по отделните показатели,
посочени по-долу.
Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната
формула:
КО= К1 +К2 , където:
КО – комплексна оценка
К1 – оценка по финансов показател „предлагана цена”
К2 – оценка по технически показатели
Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. Комисията прилага
настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, като всички
точки се изчисляват до 2-ри знак след десетичната запетая.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни
оценки на офертите им, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е
получила най- висока КО по съответната обособена позиция.
I. Оценка по финансов показател „предлагана цена” К1 - до 40 т.
Оценката по финансовия показател се получава по следната формула:
К1 = (Цmin / Цi) х 40, където:
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Цmin е най-ниската от всички средно аритметични стойности, получени от сбора на
предложените от участниците единични цени без включен ДДС, посочени в Ценовите
предложения, разделен на броя им.
Цi е предложената от съответния участник средно аритметична стойност, получена от
сбора на единичните цени без включен ДДС, посочени в Ценовото му предложение,
разделен на броя им.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение
надвишаваща прогнозната стойност за обособената позиция, за която се участва.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на
документацията за участие в
процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема
посоченото словом.

ІІ. Оценка по технически показатели
К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3

К2 - до 60 т.

От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по
отношение строителството на обекта отговарят на техническите изисквания на
Възложителя.
За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, съпоставим
между участниците в процедурата, от участника в процедурата се иска да представи своите
строителни предложения по структурата, описана по-долу:
1. Методи за строителство.
Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за
строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да
позволи на Възложителя да ги анализира.
Участникът трябва да представи описание на технологиите за строителство. Да опише
последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От
описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и
нормативните актове.
Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и
доставка на материали.
2. Организация на ръководството на обекта, структура за осъществяване на контрол по
изпълнение на видовете работи и влаганите материали.
2.1. Организация и ключов персонал.
Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи
ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия.
Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:
- Възложител, Изпълнител;
- Персоналът на обекта и централния офис;
2.2. Структура за осъществяване на контрол по изпълнение на видовете работи и
влаганите материали.
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Участникът трябва да представи ясно описание на структурата за осъществяване на контрол
по изпълнение на видовете работи и влаганите материали.
3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на
СМР.
Участникът анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние
на строителния процес върху тях на база предвидените работи, конкретните особености на
обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя
адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един
от идентифицираните аспекти на ежедневието.
Където:
Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на
строителството – до 30 т.
е Представено
е Представено
е
Технология за Представено
на незадълбочено
строителство подробно описание на описание
технологията
за технологията
за описание
на
строителство. Всички строителство, като са технологията
и
изложени методи са допуснати
методите
за
приложими.
несъществени
строителство.
Описана
е
ясно пропуски. Изложените Непълно е описана
последователността на методи са приложими, последователността на
изпълнение
на но не са подробно изпълнение
на
отделните процеси.
описани.
отделните процеси.
От
описанието
е Описана
е От описанието не
видно, че ще бъдат последователността на става ясно, че ще
спазени
всички изпълнение
на бъдат спазени всички
изисквания
на отделните процеси.
изисквания
на
Възложителя
и От
описанието
е Възложителя
и
нормативните актове,
видно, че ще бъдат нормативните актове и
както и че се гарантира спазени
всички че ще се гарантира
качественото
изисквания
на качественото
изпълнение
на Възложителя
и изпълнение
на
отделните
видове нормативните актове, отделните
видове
работи, включително и както и че се гарантира работи,
и/или
по
по
отношение
на качественото
отношение
на
влаганите материали.
изпълнение
на качеството
на
отделните
видове влаганите материали.
работи, включително и
по
отношение
на
влаганите материали.
К2.1.

30

20

10

Таблица Б – Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол по изпълнение на видове работи и влаганите материали. –
до 20 т.
е
ясна Представена е организационна
Организация и Представена
организационна
схема
на схема на персонала, показваща
ключов
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персонала,
показваща
организационната структура за
управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал.
Kонкретизирани
са
неговите
отговорности и пълномощия.
Показана е взаимовръзката между
участниците в строителството,
персонала на обекта и централния
офис
10

организационната структура за
управление на работите.
Обозначен е ключовият персонал,
но не са ясно конкретизирани
неговите
отговорности
и
пълномощия и/или не е показана
взаимовръзката между участниците
в строителството, и/или персонала
на обекта и централния офис

Представено е
описание на
структурата за осъществяване на
контрол
по
изпълнение
на
видовете работи и влаганите
материали .
Налице е описание на връзката
между
структурата
за
осъществяване на контрол по
изпълнените на видовете работи и
влаганите материали.
От описанието е видно, че
организацията на ръководството и
структурата за осъществяване на
контрол
по
изпълнение
на
видовете работи и влаганите
материали,
гарантират
качественото
изпълнение
на
строителния процес.

Представено е непълно описание на
структурата за осъществяване на
контрол по изпълнение на видовете
работи и влаганите материали .
Налице е описание на връзката
между
структурата
за
осъществяване на контрол по
изпълнение на видовете работи и
влаганите материали.
Направено е формално описание,
като предлаганата организация на
ръководството и структурата за
осъществяване на контрол по
изпълнение на видовете работи и
влаганите материали не гарантират
изцяло качественото изпълнение на
строителния процес

Точки по 2

10

5

К2.2.

20

10

персонал

Точки по 1
Структура
за
осъществяване
на контрол по
изпълнение на
видовете работи
и
влаганите
материали

5

Таблица В. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса
(собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция,
при изпълнение на СМР – до 10 т.
са Анализирани
са Направен е формален
Мерки
за Анализирани
на аспектите
на анализ на аспектите на
намаляване на аспектите
и ежедневието
и ежедневието
и
затрудненията ежедневието
на проявленията
на проявленията
на
за живущите, проявленията
отрицателно влияние отрицателно влияние отрицателно влияние
бизнеса
(собственици, на строителния процес на строителния процес на строителния процес
наематели на върху тях, на база върху тях, на база върху тях.
предвидените работи, предвидените работи, Не са представени
търговски
конкретните
мерки за намаляване
площи)
и конкретните
по
преминаващот особености на обекта и особености на обекта и затрудненията
един
от
о население в опита на участника опита на участника всеки
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целевата зона,
обект
на
интервенция,
при
изпълнение на
СМР

К2.3.

при изпълнението на
подобни обекти.
Представени
са
адекватни, достатъчни
и приложими мерки за
намаляване
на
затрудненията
по
всеки
един
от
идентифицираните
аспекти
на
ежедневието.
Предложени
са
възможности
за
промяна
на
технологията
и/или
временната
организация
на
движение по време на
строителството, които
намаляват
отрицателното
влияние
на
строителния процес.
10
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при изпълнението на
подобни обекти.
Представени
са
адекватни, достатъчни
и приложими мерки за
намаляване
на
затрудненията
по
всеки
един
от
идентифицираните
аспекти
на
ежедневието.

идентифицираните
аспекти
на
ежедневието
и/или
същите
не
са
адекватни, достатъчни
и/или приложими.

5

3

За целите на настоящата методика използваните в този раздел определения се тълкуват
както следва:
1. „Ясно” – описание, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид технология,
работи и дейности по начин, по който същите да бъдат индивидуализирани сред останалите
видове дейности.
2. „Подробно” – описание, което освен че съдържа недвусмислено посочени конкретен вид
технология, работи и дейности, не се ограничава в тяхното просто изброяване, а са
добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с обясняване на
последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване
качеството и носимоспособността на изградените настилки, конструкции, мрежи,
съоръжения и паркоустройствени елементи, както и надграждане над предвидените в
документацията за участие и/или в съществуващите стандарти и технически спецификации.
3. „Задълбочено” – описание, което освен че съдържа всички посочени рискове и мерки за
тяхното управление, не се ограничава в тяхното просто изброяване, а са добавени
допълнителни поясняващи текстове, имащи отношение към степента на проявление,
сферите на влияние и управление на рисковете.
4. „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” – налице е, когато е констатиран
пропуск и/или частично съответствие, но липсващата информация може да бъде установена
от други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните
пропуски и/или частично несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на
поръчката.
5. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата на
участника, се приема наличието на „неудовлетворително предложение”, съдържащо се в
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офертата. „Неудовлетворително” е предложение, съдържащо такива непълноти/пропуски в
техническото предложение, които го правят неотговарящо изискванията на Възложителя,
посочени в Документацията за участие и/или на действащото законодателство,
съществуващите стандарти и технически изисквания. При установени такива непълноти в
техническото предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за
отстраняване.
III. КО= К1 +К2
Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е
получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в
низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

IV. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка трябва
да подготвят своята оферта в съответствие със законовите изискванията и тези на
Възложителя.
2. Офертата се представя на български език .
2.1. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат
придружени с превод на български език.
2.2. Ако участникът е обединение, документите се представят от физическото или
юридическо лице, с което се доказват съответствието с минималните условия за
допустимост.
3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална
заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат.
4. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата, следва да
бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.
5. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника,
съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с
нотариално заверено пълномощно.
6. Не се допуска представяне на варианти в офертите.
7. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на
оферта, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в
процедурата.
8. Офертата се представя както следва в запечатана непрозрачна опаковка.
9. Офертата се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от
него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Офертата се представят в
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на кандидата
или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на
поръчката.
Не се допуска представянето на варианти на оферта. Не се допуска частично или
непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на
участника
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Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да
участва само в едно обединение.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да
заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в
процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било
претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на
офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
Разходите по дейността на комисията за избор
на изпълнител
на
обществената поръчка са за сметка на възложителя.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
2.1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от
участника.
2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката. ЕЕДОП е представен в настоящата документация - Образец № 1.
Указание за подготовка на ЕЕДОП:
1) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен, са длъжни да предоставят информация.
2) Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1).
3) Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се
в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността,
когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и
подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се
представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на
подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до
документа.
4) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
4.1) лицата, които представляват участника;
4.2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
4.3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
5) Лицата по т. 4.1) и 4.2) са, както следва:
5.1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
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5.2) при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
5.3) 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;
5.4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1
от Търговския закон;
5.5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1
от Търговския закон;
5.6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
5.7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона
или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
5.8) в случаите по т. 5.1) - 5.7) - и прокуристите, когато има такива;
5.9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
6) В случаите т. 5.8), когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
7) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита
на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по предходното изречение, когато
се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се
съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява
съответния стопански субект.
8) В случаите по т. 7), когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
9) Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и
документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата.
10) Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез
попълване в ЕЕДОП единствено на част „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за
всички критерии за подбор“.
11) В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя
12) Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП и преди подаването на
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки
се описват в ЕЕДОП.
2.3.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
Указание за подготовка:
1) Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
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въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:
1.1) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
1.2) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
1.3) 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.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:
1) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2) по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
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. Мотивите за приемане или отхвърляне на
предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране
или прекратяване на процедурата. 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 чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето,
определено с присъдата или акта.
2.4.Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението
(когато е приложимо) - заверено от участника копие.
Указание за подготовка:
Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
следва да съдържа следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:
1) правата и задълженията на участниците в обединението;
2) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
2.5.Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно
Образец № 2;
2.6.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец
№ 3). Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата
документация. В зависимост от правно-организационната форма на участниците,
декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника.
2.7.Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е
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приложимо (по образец № 4). В зависимост от правно-организационната форма на
участниците, декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника.
2.8.Техническо предложение за обществената поръчка( по образец №5) –описание на
предложението на участик в процедурата за изпълнение на поръчката и съдържа:
1) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника-оригинал или нотариално заверено копие;
2) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане;
3) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се
Образец № 6;
4) декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 7;
5) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се Образец № 8 .
Информация, че са спазени тези изисквания, се предоставя от Изпълнителна агенция
,,Главна инспекция по труда”, Национална агенция по приходите към Министерство на
финансите, Национален осигурителен институт, Министерство на труда и социалната
политика;
Опаковката включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на
представените документи и други документи, изискуеми от Възложителя, както и отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа
ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
2.7. Съдържание на ПЛИК „Предлагани ценови параметри":
1) „Ценово предложение“ - Образец № 9, съдържа предложението на участника
относно цената за изпълнение на Договора, което приложение се попълва, съгласно
указанията на възложителя, и се представя в офертата на Изпълнителя заедно с анализи на
единичните цени.
„Ценовото предложение” се представя в оригинал, подписан и подпечатан на всяка
страница от представляващия участника или упълномощено лице, ведно с анализите на
единичните цени.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена
никаква информация, относно цената за изпълнение на поръчката/на договора.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
плика „Предлагани ценови параметри“ за настоящата поръчка елементи, свързани с
предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик е надпис
„Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и наименованието на
обществената поръчка.
3.Запечатване.
Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания се запечатват по
реда посочен в т. 2 „Съдържание на офертата“ по-горе и се представят в запечатана
непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
 наименование на участника, включително на участниците в обединението, когато е
приложимо,
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
 наименование на поръчката, за която се подават документите, както следва:
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Наименование на Участника: …………….
Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)
Адрес за кореспонденция: ………………..
Телефон:.........................................................
Факс, ел.адрес: ...........................................(по възможност)
Оферта
Наименование на обществената поръчка : „………………………….”
До Община Царево
Гр.Царево, ул.”Хан Апарух” №36
4.Изисквания към документите.
Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това
лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за
изпълнението на такива функции.
Всички документи, свързани с предложението, следва, да бъдат на български език.
Ако в предложението са включени документи на чужд език, то следва да са придружени от
превод на български език. По предложението не се допускат никакви вписвания между
редовете, изтривания или корекции.
5. Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти:
Офертите се представят в деловодството в административната сграда на Община
Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево. Срокът за подаване на
офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
възложителя.
6. Срок на валидност на офертите:
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 (шест) месеца,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до
сключване на договора за обществената поръчка.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока
на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.
7. Указания за изготвяне на техническото предложение:
Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка се изготвя по
образец. Към него се прилага:
1) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният
представител на участника - оригинал или нотариално заверено копие;
2) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя (в свободен текст);
3) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане
на обществената поръчка (образец № 6);
4) Декларация за срок на валидност на офертата (образец №7);
5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъците и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (образец № 8).
Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя в свободен текст, като същото
следва да е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
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Участници, чиито технически предложения за изпълнение на поръчката не отговарят
на изискванията на възложителя се отстраняват от участие в процедурата, като съответно не
подлежат на оценка съгласно методиката за оценка.
8. Указания за изготвяне на ценово предложение:
Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка се изготвя по образец
№ 9. Посочените цени следва да бъдат без включен ДДС, доказани с попълнени анализи,
приложени към офертата на Изпълнителя.

V.РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
1.Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от
ППЗОП.
2.Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще
започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в
сградата на община Царево, заседателната зала-фронт-офис в административната сграда на
Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево Посочената дата може
да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за
такава промяна.
3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на
интернет страницата на община Царево:http://www.tzarevo.net/index.php/profil-nakupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina, раздел „Профил на купувача“ наймалко два работни дни преди тяхното отваряне.

IV.ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
1.Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:
a.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора без
включен ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
1.1.парична сума;
1.2.банкова гаранция;
1.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Гаранцията по т. 1.2 или т. 1.3 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.
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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 за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в
Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. При
представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по
сметка на община Царево .
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава
това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в
което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за
възлагане на обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция наймалко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на
валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока
на договора.
Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
2.Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и
при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора
участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл.
112 ал. 1 от ЗОП.
3.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:
-

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114, 124, 125 И 126 ПО ПЛАНА НА
ГР.ЦАРЕВО ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4
И ПРИЛЕЖАЩИ СКО

2018

София 1051, ул. Триадица №2,телефон: 02/8119 443
V. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
1.Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)Образец №1;
2.Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 2;
3.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – Образец №
3;
4.Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е
приложимо - Образец № 4;
5.Техническо предложение за обществената поръчка - Образец №5;
6.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6;
7.Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 7;
8.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 8;
9.Ценово предложение - Образец № 9;
10.Проект на договор–Образец № 10;
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ОБРАЗЕЦ №1
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за

възлагащия орган или възложителя
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията,
изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден
и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2,
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник
на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация,
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено
идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския
съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на
обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към
публикация на национално равнище): [……………………………………]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
Идентифициране на възложителя3
Отговор:
Име:

Община Царево

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название или кратко описание на поръчката4:

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА
КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114, 124, 125 И 126
ПО ПЛАНА НА ГР.ЦАРЕВО ПОДОБЕКТ:

1

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други
заинтересовани страни
2
За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за
участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна
процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.
3
Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на
съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани
възложители на обществени поръчки.
4
Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление
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ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.;
КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4 И
ПРИЛЕЖАЩИ СКО
[ ]

Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (ако
е приложимо)5:
Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от
икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Идентификация:

Отговор:

Име:

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е [ ]
приложимо:
[ ]
Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако е
необходимо и приложимо
Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт6:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Интернет адрес
приложимо):
Обща информация:

(уеб

адрес)

(ако

е [……]

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или [] Да [] Не
средно предприятие ли е7?
Само в случай че поръчката е запазена8: [] Да [] Не
5

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
7
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са
заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им
счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.
6

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114, 124, 125 И 126 ПО ПЛАНА НА
ГР.ЦАРЕВО ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4
И ПРИЛЕЖАЩИ СКО

2018

икономическият
оператор
защитено
предприятие ли е или социално предприятие9,
или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на
защитени
работни
места?
Ако „да“, какъв е съответният процент […]
работници с увреждания или в неравностойно
положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните
[….]
служители към коя категория или категории
работници с увреждания или в неравностойно
положение принадлежат.
Ако
е
приложимо,
посочете
дали [] Да [] Не [] Не се прилага
икономическият оператор е регистриран в
официалния
списък
на
одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална
квалификационна
система
(система за предварително класиране)?

Ако „да“:
Моля,
отговорете
на
въпросите
в
останалите части от този раздел, раздел Б и,
когато е целесъобразно, раздел В от тази
част, попълнете част V, когато е
приложимо, и при всички случаи
a) [……]
попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на списъка
или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е
приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или
за сертифицирането е наличен в електронен
формат, моля, посочете:
в) Моля, посочете препратки към
документите, от които става ясно на какво се
основава регистрацията или сертифицирането
и, ако е приложимо, класификацията в
официалния списък10:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни критерии за
подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата
информация в част ІV, раздели А, Б, В или
Г според случая САМО ако това се изисква
8

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в
неравностойно положение.
10
Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.
9
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съгласно съответното обявление или
документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
представи удостоверение за плащането на
документа, точно позоваване на документа):
социалноосигурителни вноски и данъци или
[……][……][……][……]
информация, която ще позволи на възлагащия
орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в [] Да [] Не
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори11?

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.
Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а): [……]

Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да направи
оферта:

[ ]

б): [……]

в): [……]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка:
Представителство, ако има такива:
Отговор:
Пълното име
[……];
11

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.
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заедно с датата и мястото на раждане, ако е
необходимо:
Длъжност/Действащ в качеството си на:
Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поща:
Ако е необходимо, моля да предоставите
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел...):
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[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ
Използване на чужд капацитет:
Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако има такива),
посочени в част V по-долу?

Отговор:
[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана
съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са
свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за
контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които
предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото тя
има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва

–
(разделът се попълва само ако
тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или
възложителя)
Възлагане на подизпълнители:
Икономическият оператор възнамерява ли
да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката?

Отговор:
[]Да []Не Ако да и доколкото е известно,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
[……]

–
Ако възлагащият орган или възложителят
изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия
раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от
настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

12

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:
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Част III: Основания за изключване
А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:
1.

Участие в престъпна организация13:

2.

Корупция14:

3.

Измама15:

4.

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности16:

5.

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

6.

Детски труд и други форми на трафик на хора18

Основания, свързани с наказателни присъди
съгласно националните разпоредби за
прилагане на основанията, посочени в
член 57, параграф 1 от Директивата:
Издадена ли е по отношение на
икономическия оператор или на лице, което
е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което
има правомощия да го представлява, да взема
решения или да упражнява контрол в рамките
на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе
основания, която е произнесена най-много
преди пет години, или съгласно която
продължава да се прилага период на
13

Отговор:

[] Да [] Не
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа):
[……][……][……][……]19

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.
относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
14
Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват
длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на
Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на
Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това
основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на
възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.
15
По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности
(ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
16
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща
подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в
член 4 от същото рамково решение.
17
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на
пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
18
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за
замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
19
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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изключване, пряко определен в присъдата?
Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

2018

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б) [……]
в) продължителността на срока на изключване
[……] и съответната(ите) точка(и) [ ]
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]21
[] Да [] Не

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на
съответните основания за изключване22
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки23:

[……]

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Плащане на данъци или
социалноосигурителни вноски:
Икономическият оператор изпълнил ли е
всички свои задължения, свързани с
плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на
установяване?

Отговор:
[] Да [] Не

Социалноосигурителни
вноски

Данъци
Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:

–

20

a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

a) [……]б) [……]

–

[] Да [] Не

–

[] Да [] Не

–

[……]

–

[……]

Решението или актът
с окончателен и обвързващ –

[……]

–

[……]

в1) [] Да [] Не

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
22
В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива
2014/24/ЕС.
23
Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се,
системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.
21
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2018

характер ли е?

–

Моля, посочете датата на
присъдата
или
решението/акта.

–

В случай на присъда —
срокът на изключване, ако е в2) [ …]
определен
пряко
в
г) [] Да [] Не
присъдата:

2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е
задълженията си, като изплати или поеме
обвързващ ангажимент да изплати
дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски,
включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
Ако съответните документи по отношение
на плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

в2) [ …]
г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля,
Ако „да“, моля,
опишете подробно: опишете подробно:
[……]

[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа): 24
[……][……][……][……]

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ

25

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“
да обхваща няколко различни форми на поведение.
Информация относно евентуална
Отговор:
несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение
Икономическият оператор нарушил ли е,
[] Да [] Не
доколкото му е известно, задълженията си в
Ако „да“, икономическият оператор взел
областта на екологичното, социалното или
26
ли е мерки, с които да докаже своята
трудовото право ?

надеждност въпреки наличието на
основанието за изключване
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите
мерки: [……]

24

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
26
Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18,
параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС
25
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Икономическият оператор в една от следните
ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или

2018

[] Да [] Не

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща
от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове27, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

–

Моля представете подробности:

–

Моля, посочете причините, поради
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
приложимите национални норми и
мерки
за
продължаване
на
стопанската дейност при тези
обстоятелства28?

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Икономическият оператор извършил ли е
тежко професионално нарушение29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

–

[……]

–

[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не,
[……]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за
обществената поръчка.
28
Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и
да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
29
Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.
27
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Икономическият оператор има ли информация
за конфликт на интереси30, свързан с
участието му в процедурата за възлагане на
обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Икономическият оператор или свързано с
него предприятие, предоставял ли е
консултантски услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал ли е по
друг начин в подготовката на процедурата
за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил предсрочно
прекратен или да са му били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни
при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на
основания за изключване или за изпълнението
на критериите за подбор;

2018

[] Да [] Не

[…]

[] Да [] Не

[…]

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
[] Да [] Не

б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения
от възлагащия орган или възложителя, да
получи поверителна информация, която може
да му даде неоправдани предимства в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка, или да предостави поради
небрежност подвеждаща информация, която
може да окаже съществено влияние върху
решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка.
30
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Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични национални основания за
изключване
Прилагат ли се специфичните национални
основания за изключване, които са посочени
в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в
съответното обявление или в
документацията за поръчката са достъпни
по електронен път, моля, посочете:
В случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване,
икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

Отговор:
[…] [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]31
[] Да [] Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган
или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката,
посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в
раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване на всички изисквани критерии за
Отговор:
подбор
Той отговаря на изискваните критерии за
[] Да [] Не
подбор:

А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Годност
1) Той е вписан в съответния

31

Отговор:
[…]

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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професионален или търговски регистър в
държавата членка, в която е установен32:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на
установяване?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

2018

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не
Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава: […]
[] Да [] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо и финансово състояние
Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя година: [……] оборот:[……][…]валута
финансови години, изисквани в съответното
година: [……] оборот:[……][…]валута
обявление или в документацията за поръчката, година: [……] оборот:[……][…]валута
е както следва:
и/или
(брой години, среден оборот):
1б) Неговият среден годишен оборот за броя
[……],[……][…]валута
години, изисквани в съответното обявление
или в документацията за поръчката, е
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
както следва33():
документа, точно позоваване на документа):
Ако съответните документи са на
[……][……][……][……]
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
година: [……] оборот:[……][…]валута
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в
(брой години, среден оборот):
областта и за броя години, изисквани в
[……],[……][…]валута
съответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва34:
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
Ако съответните документи са на
документа, точно позоваване на
разположение в електронен формат, моля,
документацията): [……][……][……][……]
Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в
същото приложение
33
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
34
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
32
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посочете:
3) В случай че липсва информация относно
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:
4) Що се отнася до финансовите
съотношения35, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност е,
както следва:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
6) Що се отнася до другите икономически
или финансови изисквания, ако има
такива, които може да са посочени в
съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която
може да е била посочена в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, е достъпна по
електронен път, моля, посочете:

2018

[……]

(посочване на изискваното съотношение —
съотношение между х и у36 — и стойността):
[…], [……]37
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Технически и професионални способности
Отговор:
1а) Само за обществените поръчки за
Брой години (този период е определен в
строителство:
обявлението или документацията за
През референтния период38 икономическият
обществената поръчка): [……]
оператор е извършил следните строителни
Строителни работи: [……]
дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
доброто изпълнение и резултат от найдокумента, точно позоваване на документа):
35

Например съотношението между активите и пасивите.
Например съотношението между активите и пасивите.
37
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
38
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди
повече от пет години.
36
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важните строителни работи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

1б) Само за обществени поръчки за
доставки и обществени поръчки за
услуги:

През референтния период39 икономическият
оператор е извършил следните основни
доставки или е предоставил следните
основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,
датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти40:
2) Той може да използва следните технически
лица или органи41, особено тези, отговарящи
за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство
икономическият оператор ще може да
използва технически лица или органи при
извършване на строителството:
3) Той използва следните технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване и
изследване са както следва:
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в
състояние да прилага следните системи за
управление и за проследяване на веригата
на доставка:
5) За комплексни стоки или услуги или, по
изключение, за стоки или услуги, които са
със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки42 на неговия
производствен или технически капацитет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на
качеството?
6) Следната образователна и професионална
квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител,
и/или (в зависимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в
документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:
39

2018

[……][……][……][……]

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]
Описание
Суми
Дати Получате
ли

[……]

[……]

[……]

[……]

[] Да [] Не

a) [……]

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди
повече от три години.
40
С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва
публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
41
За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят
отделни ЕЕДОП.
42
Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;
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7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление на
околната среда:
8) Средната годишна численост на състава
на икономическия оператор и броят на
ръководния персонал през последните три
години са, както следва:

9) Следните инструменти, съоръжения или
техническо оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора:
10) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложи на подизпълнител43
изпълнението на следната част (процентно
изражение) от поръчката:
11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени
от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор
декларира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

43

2018

б) [……]
[……]

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
[……]

[……]

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]
[] Да [] Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за
подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
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Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от
възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената
поръчка, посочена в обявлението.
Стандарти за осигуряване на качеството и Отговор:
стандарти за екологично управление
Икономическият оператор ще може ли да
[] Да [] Не
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с
[……] [……]
увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно схемата за
гарантиране на качеството могат да бъдат
представени:
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
Ако съответните документи са на
документа, точно позоваване на документа):
разположение в електронен формат, моля,
[……][……][……][……]
посочете:
Икономическият оператор ще може ли да
[] Да [] Не
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи за
екологично управление?
[……] [……]
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за екологично
управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
разположение в електронен формат, моля,
документа, точно позоваване на документа):
посочете:
[……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган
или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила,
които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която
може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се
съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена
в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за
състезателен диалог и партньорства за иновации:
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Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя
Той изпълнява целите и
недискриминационните критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени, за
да се ограничи броят на кандидатите по
следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати
или други форми на документални
доказателства, моля, посочете за всеки от тях,
дали икономическият оператор разполага с
изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми
на документални доказателства са на
разположение в електронен формат44, моля,
посочете за всички от тях:

2018

Отговор:
[……]

[…] [] Да [] Не45

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]46

Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и
че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи
указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите,
когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк
достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече
притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия
Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата
за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис

44
45

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
47
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган
или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия
орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от
съответното съгласие за достъп.
48
В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от
Директива 2014/24/ЕС
46

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114, 124, 125 И 126 ПО ПЛАНА НА
ГР.ЦАРЕВО ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4
И ПРИЛЕЖАЩИ СКО

2018

ОБРАЗЕЦ № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата..............................................................................................................,
(трите имена)
ЕГН........................................., адрес:.............................................................,
в качеството си на ........................................................ на .....................................................
ЕИК .............................,
със седалище и адрес на управление ...................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево;
подобект: главен клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и прилежащи ско.
предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:
лицата, които представляват участника или
кандидата са:
лицата, които са членове на управителни и
надзорни органи на участника или
кандидата са:
други лица със статут, който им позволява
да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на
този, валиден за представляващите го лица,
членовете
на
управителните
или
надзорните органи са:
*посочват се имената на физическите лица
Дата: .....................
гр. .........................

Декларатор: ..............................
(подпис)
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ОБРАЗЕЦ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител
Долуподписаният/-ната/ .......................................................................................................
в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ………………………………. (посочва се наименованието
на участника), с ЕИК …………………………………, със седалище и адрес на управление:
.............................................................................................................................................................,
участник в публично състезание с предмет: Изграждане на улична канализация за кв.114,
124, 125 и 126 по плана на гр.Царево; подобект: главен клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2,
клон 3 , клон 4 и прилежащи ско.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. Представляваното от мен дружество не е контролирано/е контролирано от лица,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата:.......................... г.

Декларатор: ................................

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците,
декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника.
Невярното се зачертава.
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ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител
Долуподписаният/-ната/ .......................................................................................................
в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и
качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. изпълнителен
директор, управител или др.) на ………………………………. (посочва се наименованието
на участника), с ЕИК …………………………………, със седалище и адрес на управление:
....................................................................................................................... - участник в публично
състезание с предмет: Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по
плана на гр.Царево; подобект: главен клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и
прилежащи ско.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваното от мен дружество
е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. .
2. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ….., Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата:.................... г.

Декларатор: ................................

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците,
декларацията се представя от едно от лицата, които представляват участника.
Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици са:
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 допуснати за търгуване на регулиран пазар
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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;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част
от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице
и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се
търгува 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;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е
представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за
задължителното депозиране на печатни и други произведения.
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 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 - 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 или 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")(OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - 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/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;
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.
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ОБРАЗЕЦ № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изграждане на улична
канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево; подобект: главен клон 1 от
рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и прилежащи ско.
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с
изискванията Ви, заложени в документацията за участие в процедурата и съгласно
действащото законодателство.
Срок
за
извършване
на
СМР
по
одобрен
инвестиционен
проект
…………………(словом) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол
образец 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво
(попълва се от участника).
Срок за изпълнение, който не съответства на линейния график, не съответства на
техниката, броя на строителните работници, с които участникът разполага, както и
срок несъответстващ на посочените от участника използвани сметни норми ще се счита
за нереален и офертата на участника ще бъде предложена за отстраняване, поради
несъответствието и с това предварително обявено условие.
Гарантираме, че изпълнението на строителните и монтажни работи е изцяло в нашите
възможности.
Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности по
видове, както следва:
- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на
техническата инфраструктура – ..... години.
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни
работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от 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.
Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл.
20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване.
Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем
определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в
документацията образец и в законоустановения срок.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора
техническо предложение ще представлява споразумение между нас и Възложителя, което
ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.
Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право
и не подлежи на обжалване по целесъобразност.
Потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация,
умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от
участие в настоящата процедура.
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Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране, строителството, както и
всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения,
произтичащи от обявените условия.
Съгласни сме през време на изпълнение на договора, но не по-късно от подписване на
протокола за действително извършени работи да представим необходимата документация
за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона
за техническите изисквания към продуктите и на Наредбата за съществените изисквания
към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.
Приемаме да отстраним всички проявели се дефекти в изпълнените СМР в
гаранционните срокове посочени в настоящото предложение.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по
договора в размер на 3 (три) % от стойността на поръчката, без включен ДДС .
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с
техническото ни предложение до изтичане на ........................................ (...............) месеци,
включително от крайния срок за получаване на офертите.
ПРИЛАГАМЕ КЪМ НАСТОЯЩОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, съдържащо: Предложение за технология и
организация изпълнението на строителството; Рискове и мерки за тяхното
предотвратяване; Организация на ръководството на обекта и структура за осъществяване
на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове работи и влаганите
материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя;
Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на
търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) 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,
когато е приложимо;
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на представляващия __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, предложените гаранционни срокове следва да бъдат не
по - малки от посочените в Наредба № 2 от 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.
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ОБРАЗЕЦ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. «в»
от ППЗОП
Долуподписаният/а…………………………………..........................……………………............
с адрес:
…………………....……………………....………...……………………………………........ л. к.
№ .......................................... , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр.
............................
в качеството си на ………………………………......…..... на
…………………………………….....
................................................................., ЕИК .........................................................., със
седалище
и
адрес
на
управление:
............................................................................................................................... – участник в
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на
улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево; подобект:
главен клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и прилежащи ско“, с
настоящата:

Подписаният .....................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .......................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ....................................................................................................................
(длъжност)
на .................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и съм съгласен с клаузите в него.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата
ДЕКЛАРАТОР:
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/…............................/.............................
...........................................................................................
...........................................................................................

2018
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ОБРАЗЕЦ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП
Долуподписаният/а…………………………………..........................……………………............
с адрес:
…………………....……………………....………...……………………………………........ л. к.
№ .......................................... , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр.
............................
в качеството си на ………………………………......…..... на
…………………………………….....
.................................................................,
ЕИК
..........................................................,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
............................................................................................................................... – участник в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на
улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево; подобект: главен
клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и прилежащи ско“, с настоящата :

ДЕКЛАРИРАМ:

Предлагам/е срок на валидност на офертата в размер на ...................................
........................................................................................ (цифром и словом) месеца
(не помалко от 6 месеца), считано от датата, която е посочена в обявлението за оповестяване на
откриването на процедурата за крайна дата за подаване на офертите.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата
ДЕКЛАРАТОР:
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/…............................/.............................
...........................................................................................
...........................................................................................
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ОБРАЗЕЦ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП
за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/а…………………………………..........................……………………............
с адрес:
…………………....……………………....………...……………………………………........ л. к.
№ .......................................... , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр.
............................
в качеството си на ………………………………......…..... на
…………………………………….....
................................................................., ЕИК .........................................................., със
седалище
и
адрес
на
управление:
............................................................................................................................... – участник в
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Изграждане на
улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево; подобект: главен
клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и прилежащи ско.“, с настоящата:

ДЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са с спазени всички
приложими правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно приложение № 10 от ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата
ДЕКЛАРАТОР:
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/…............................/.............................
...........................................................................................
...........................................................................................
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ОБРАЗЕЦ №9
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет: Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по
плана на гр.Царево; подобект: главен клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и
прилежащи ско.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящата Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125
и 126 по плана на гр.Царево; подобект: главен клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 ,
клон 4 и прилежащи ско.“
1. Декларирам, че участникът, когото представлявам желае да участва в
горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в документацията за участие
и приети от нас.
2. Настоящото ценово предложение е изготвено на база поставени изисквания в
документацията за участие и техническата спецификация.
3. Предлагаме следните единични цени за видове СМР, в които са включени всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, и
печалба:
КСС
№

СМР

ед.м.
к-во

ед.
стойност

ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

1 216.73

2

Изкоп в скални почви с багер чук

м3

608.37

3

Изкоп в земни почви -ръчен

м3

202.80

4

Укрепване на изкопи

м2

3 379.81

5

Натоварване на земни и скални почви на транспорт
с багер

м3

811.17

6

Извозване на земни почви на депо

м3

811.17

7

Доставка на пясък за подложка до временно депо

м3

61.68

8

Натоварване на пясък за подложка от временно
депо

м3

61.68

9

Транспорт на пясък за подложка в рамките на
обекта

м3

61.68

10

Полагане на пясък за подложка - ръчно

м3

61.68

обща
стойност
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11

Доставка на отсевки за засипване до 30 см над теме
тръба до временно депо

м3

359.61

12

Натоварване на отсевки от временно депо

м3

359.61

13

Транспорт на отсевки в рамките на обекта

м3

359.61

14

Полагане на отсевки за засипване до 30 см над
теме тръба -ръчно

м3

359.61

15

Уплътняванес ръчна трамбовка

м3

359.61

16

Обратен насип с изкопани земни маси

м3

1 606.59

17

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

м3

1 606.59

18

Доставка и полагане на сигнална лента

м

514.00

19

Изпитване

м

514.00

20

Видеоинспекция

м

514.00

м

514.00

м

514.00

Доставки
1

Доставка на РР гофр тръби ф 315
Монтажни работи

1

Полагане на тръби ф 315
РШ

1

Доставка на Дъно за РШ

бр

26.00

2

Доставка на пръстен h=0.35

бр

52.00

3

Доставка на пръстен h=0.70

бр

82.00

4

Доставка на преходна плоча

бр

26.00

5

Доставка на подложна гривна

бр

26.00

6

Доставка на чугунен капак

бр

26.00

8

Муфи ф 315

бр

52.00

9

Муфи ф 200

бр

5.00

10

Муфи ф 160

бр

37.00

12

Доставка ТН 315/200

бр

5.00

13

Доставка К 200

бр

5.00

14

Доставка търби ф 200

м

5.00

РШ
1

Монтаж на Дъно за РШ

бр

26.00

2

Монтаж на пръстен h=0.35

бр

52.00

3

Монтаж на пръстен h=0.70

бр

82.00

4

Монтаж на преходна плоча

бр

26.00

5

Монтаж на подложна гривна

бр

26.00

6

Монтаж на чугунен капак

бр

26.00

7

Полагане на Бетон В 20

м3

8.00

8

Монтаж Муфи ф 315

бр

52.00

2018
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9

Монтаж Муфи ф 200

бр

5.00

10

Монтаж Муфи ф 160

бр

37.00

11

Циментова замазка

м2

260.00

12

Монтаж ТН 315/200

бр

5.00

13

Монтаж К 200

бр

5.00

14

Монтаж търби ф 200

м

5.00

15

Доставка и монтаж на стълба за РШ

бр

26.00

СКО
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

645.30

2

Изкоп в земни почви -ръчен

м3

71.70

3

Укрепване на изкопи

м2

1 195.00

4

Доставка на пясък за подложка до временно депо

м3

35.85

5

Натоварване на пясък за подложка от временно
депо

м3

35.85

6

Транспорт на пясък за подложка в рамките на
обекта

м3

35.85

7

Полагане на пясък за подложка - ръчно

м3

35.85

8

Доставка на отсевки за засипване до 30 см над теме
тръба до временно депо

м3

161.33

9

Натоварване на отсевки от временно депо

м3

161.33

10

Транспорт на отсевки в рамките на обекта

м3

161.33

11

Полагане на отсевки за засипване до 30 см над
теме тръба -ръчно

м3

161.33

12

Уплътняванес ръчна трамбовка

м3

161.33

13

Обратен насип с изкопани земни маси

м3

519.82

14

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

м3

519.82

15

Доставка и полагане на сигнална лента

м

298.75

16

Изпитване

м

298.75

м

298.75

м

298.75

Доставка на материали
1

Доставка на РР гофр. ф 160
Монтажни работи

1

Полагане на тръби ф 160

1

Доставка на ин.материал за тр.каменна настилка 50 см до временно депо

м3

869.26

2

Натоварване на ин.материал за тр.каменна
настилка - 50 см от временно депо

м3

869.26
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3

Транспорт в рамките на обекта

м3

869.26

4

Механизирано полагане на ин.материал за обратен
насип

м3

869.26

5

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

м3

869.26

2018

Допълнителни земни работи за тр.каменна
настилка
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

869.26

2

Натоварване на земни почви на транспорт с багер

м3

869.26

3

Извозване на земни почви на депо

м3

869.26
ВСИЧКО без ДДС:

4. Предложените в т. 3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
- часова ставка - ...................... (........................................................) лева/час
- допълнителни разходи върху труда- ............... (..........................................) %
- допълнителни разходи за механизацията- ............... (..........................................) %
- доставно-складови разходи за материали- ............... (..........................................) %
- печалба - ................. (........................................................) %
5.Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник,
чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно
от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия
показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на
нейното образуване. Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 3 от ЗОП, съгласно която
обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените
доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
6.Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово
предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и
влизане в сила на Договор.

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на представляващия __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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ОБРАЗЕЦ №10
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ……….. г. в гр. Царево, област с административен център гр. Бургас, между:
1. ОБЩИНА ЦАРЕВО, с адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, БУЛСТАТ
000057097, представлявана от инж. Георги Лапчев – Кмет на Общината и Златка Димитрова
- главен счетоводител, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2.
……………………………...........………………………………………………,
със
седалище и адрес на управление ………………..………………….…………....................., с
ЕИК ….............……….............…., представлявано от ............................................……… в
качеството му на .........................................................., с ЕГН ……..........…........…., наричан/о
по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
В изпълнение на влязло в сила Решение № .................................. на Кмета на Община
Царево /Процедурата е открита с Решение № ................................, Вписана в РОП под №
.............................../ и на основание чл. 183 при условията и по реда на чл.112 от ЗОП.
и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на
улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево; подобект: главен
клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2, клон 3 , клон 4 и прилежащи ско.“ се сключи
настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши строителни и
монтажни работи по поръчка с предмет: „Изграждане на улична канализация за кв.114,
124, 125 и 126 по плана на гр.Царево; подобект: главен клон 1 от рш 6 до рш 1.; клон 2,
клон 3 , клон 4 и прилежащи ско.“
Чл.2. (1) Изпълнението на дейностите се осъществява при спазване на изискванията и
условията на Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценовото
предложение на Изпълнителя.
Чл.3.Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и начин на
изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора, а именно
Техническо предложение за изпълнение на избрания Изпълнител, ведно с предложението
му за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, съдържащо: Предложение за технология и организация
изпълнението на строителството; Организация на ръководството на обекта и структура за
осъществяване на контрол по изпълнените на видове работи и влаганите материали; Мерки
за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на
търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
Чл.4. С подписването на договора Изпълнителят декларира, че е запознат с всички
клаузи на договора и приложенията към него, изразява съгласие с тях и се задължава да
изпълнява всички произтичащи от тях задължения.
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ІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.5.Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрационният индекс на
договора, като изпълнението на поръчката започва след осигуряване на финансиране, за
което Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.
Чл.6. Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи е до ……………….
Календарни дни (съгласно Техническото предложение на Изпълнителя), считано от датата
на подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка и определяне
на строителна линия и ниво.
Чл.7. Място на изпълнение по смисъла на договора са: гр. Царево, зона „Север“ ,
Община Царево
ІII. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.8.Стойността на поръчката се определя съобразно нуждите на населените места и
съгласно осигурения финансов ресурс от Община Царево за съответната бюджетна година.
Чл.9. Изпълнителят се задължава да изпълнява строително-монтажните работи по
договора със свои материали и техника, при цени съгласно този договор и при спазване на
разпоредбите на действащото законодателство в областта на строителството.
Чл.10.(1) Начин на образуване на предлаганата цена:
КСС
№

СМР

ед.м.
к-во

ед.
стойност

ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

1 216.73

2

Изкоп в скални почви с багер чук

м3

608.37

3

Изкоп в земни почви -ръчен

м3

202.80

4

Укрепване на изкопи

м2

3 379.81

5

Натоварване на земни и скални почви на транспорт
с багер

м3

811.17

6

Извозване на земни почви на депо

м3

811.17

7

Доставка на пясък за подложка до временно депо

м3

61.68

8

Натоварване на пясък за подложка от временно
депо

м3

61.68

9

Транспорт на пясък за подложка в рамките на
обекта

м3

61.68

10

Полагане на пясък за подложка - ръчно

м3

61.68

11

Доставка на отсевки за засипване до 30 см над теме
тръба до временно депо

м3

359.61

12

Натоварване на отсевки от временно депо

м3

359.61

обща
стойност
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13

Транспорт на отсевки в рамките на обекта

м3

359.61

14

Полагане на отсевки за засипване до 30 см над
теме тръба -ръчно

м3

359.61

15

Уплътняванес ръчна трамбовка

м3

359.61

16

Обратен насип с изкопани земни маси

м3

1 606.59

17

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

м3

1 606.59

18

Доставка и полагане на сигнална лента

м

514.00

19

Изпитване

м

514.00

20

Видеоинспекция

м

514.00

м

514.00

м

514.00

Доставки
1

Доставка на РР гофр тръби ф 315
Монтажни работи

1

Полагане на тръби ф 315
РШ

1

Доставка на Дъно за РШ

бр

26.00

2

Доставка на пръстен h=0.35

бр

52.00

3

Доставка на пръстен h=0.70

бр

82.00

4

Доставка на преходна плоча

бр

26.00

5

Доставка на подложна гривна

бр

26.00

6

Доставка на чугунен капак

бр

26.00

8

Муфи ф 315

бр

52.00

9

Муфи ф 200

бр

5.00

10

Муфи ф 160

бр

37.00

12

Доставка ТН 315/200

бр

5.00

13

Доставка К 200

бр

5.00

14

Доставка търби ф 200

м

5.00

РШ
1

Монтаж на Дъно за РШ

бр

26.00

2

Монтаж на пръстен h=0.35

бр

52.00

3

Монтаж на пръстен h=0.70

бр

82.00

4

Монтаж на преходна плоча

бр

26.00

5

Монтаж на подложна гривна

бр

26.00

6

Монтаж на чугунен капак

бр

26.00

7

Полагане на Бетон В 20

м3

8.00

8

Монтаж Муфи ф 315

бр

52.00

9

Монтаж Муфи ф 200

бр

5.00

10

Монтаж Муфи ф 160

бр

37.00

11

Циментова замазка

м2

260.00

2018

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114, 124, 125 И 126 ПО ПЛАНА НА
ГР.ЦАРЕВО ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4
И ПРИЛЕЖАЩИ СКО

12

Монтаж ТН 315/200

бр

5.00

13

Монтаж К 200

бр

5.00

14

Монтаж търби ф 200

м

5.00

15

Доставка и монтаж на стълба за РШ

бр

26.00

СКО
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

645.30

2

Изкоп в земни почви -ръчен

м3

71.70

3

Укрепване на изкопи

м2

1 195.00

4

Доставка на пясък за подложка до временно депо

м3

35.85

5

Натоварване на пясък за подложка от временно
депо

м3

35.85

6

Транспорт на пясък за подложка в рамките на
обекта

м3

35.85

7

Полагане на пясък за подложка - ръчно

м3

35.85

8

Доставка на отсевки за засипване до 30 см над теме
тръба до временно депо

м3

161.33

9

Натоварване на отсевки от временно депо

м3

161.33

10

Транспорт на отсевки в рамките на обекта

м3

161.33

11

Полагане на отсевки за засипване до 30 см над
теме тръба -ръчно

м3

161.33

12

Уплътняванес ръчна трамбовка

м3

161.33

13

Обратен насип с изкопани земни маси

м3

519.82

14

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

м3

519.82

15

Доставка и полагане на сигнална лента

м

298.75

16

Изпитване

м

298.75

м

298.75

м

298.75

Доставка на материали
1

Доставка на РР гофр. ф 160
Монтажни работи

1

Полагане на тръби ф 160

1

Доставка на ин.материал за тр.каменна настилка 50 см до временно депо

м3

869.26

2

Натоварване на ин.материал за тр.каменна
настилка - 50 см от временно депо

м3

869.26

3

Транспорт в рамките на обекта

м3

869.26

4

Механизирано полагане на ин.материал за обратен
насип

м3

869.26

2018
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5

Уплътняване на обратен насип с пневматична
трамбовка

м3

869.26

2018

Допълнителни земни работи за тр.каменна
настилка
1

Изкоп земни почви на отвал

м3

869.26

2

Натоварване на земни почви на транспорт с багер

м3

869.26

3

Извозване на земни почви на депо

м3

869.26
ВСИЧКО без ДДС:

Посочените цени са без включен ДДС, доказани с попълнени анализи, приложени
към офертата на Изпълнителя.
(2). Показатели за ценообразуване:
- часова ставка - ...................... (........................................................) лева/час
- допълнителни разходи върху труда- .................... (........................................) %
- допълнителни разходи за механизацията- ............... (..........................................) %
- доставно-складови разходи за материали- ............... (..........................................) %
- печалба - ................. (........................................................) %
Чл.11. Плащането ще се извършва по следния начин:
Авансово плащане: редвижда се извършване на авансово плащане в размер на 35
(тридесет и пет процента) % от стойността на договора. Плащането се извършва в 30 –
дневен срок след представяне на фактура от изпълнителя.
Междинни и окончателно плащания: Плащанията се извършват в 30 – дневен срок
след подписване от участниците в строителството на протокол за действително извършени
и подлежащи на разплащане строителни и монтажни работи (СМР). Преди извършване на
плащане възложителят или определено от него длъжностно лице, извършва пълна
документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването
на заявените за плащане СМР, в съответствие със сключения договор между възложителя и
изпълнителя.
Чл.12(1) Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на
Възложителя, като се изготвят необходимите актове с протоколи и финансово – счетоводни
документи. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на
изпълнението на видовете строителни и монтажни работи и ще прави рекламации за
некачествено извършени работи.
(2) Възложителят заплаща действително извършените количества и видове работи въз
основа на подписан двустранен протокол за изпълнени работи и представена фактура в
оригинал за съответното плащане.
(3)За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове
работи, които са отразени в двустранните протоколи за изпълнени СМР, чиято обща
стойност не превишава общата стойност по чл.10, ал.1 от настоящия договор.
(4)Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите изх.
№ 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС.
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13.(1)Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по
посочена от Изпълнителя банкова сметка, както следва:
- IBAN: ....................................;
- BIC: .......................................;
(2)Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по чл.13, ал.1 в срок от 5 (пет) дни считано от момента на промяната.
В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са
надлежно извършени.
Чл.14. Единичните цени на видовете строителни и монтажни работи, посочени от
Изпълнителя в Ценовото му предложение са окончателни и не могат да бъдат увеличавани
до пълното изпълнение на договора.
Чл.15.Когато Изпълнителят е сключил договор/и за подизпълнение, Възложителят
извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че
Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи.
Чл.16. За финансиране на строителните и монтажни работи Възложителят използва
средства от утвърдения бюджет за съответната година от бюджета на Община Царево.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Чл.17. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на настоящия
договор да извършва проверка относно качеството на изпълнението, без това да пречи на
оперативната самостоятелност на Изпълнителя.
Чл.18.(1) Възложителят е длъжен при поискване от страна на Изпълнителя да
предоставя допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса
на изпълнение на възложената работа.
(2) Възложителя осигурява и посочва депо/сметище за депонирани и изхвърляне на
отпадъците.
Чл.19. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му строителни и
монтажни работи в съответствие с Българския държавен стандарт и ПИПСМР и да спазва
всички действащи законови изисквания.
Чл.20(1). Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява:
1. Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и на
Наредба № 2/22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за Минимални изисквания за безопасни
условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи.
2. Безопасността на движението, съгласно изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г.
за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и
монтажни работи по пътищата и улиците.
Чл.21. За установяване на извършените работи, Изпълнителят периодично съставя и
представя на представител на Възложителя протоколи за действително извършените СМР
по приетите от Възложителя цени, посочени в Ценовото му предложение.
Чл.22. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му строителни и
монтажни работи в сроковете, посочени в настоящия договор, да спазва всички действащи
законови изисквания.
Чл.23. Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и
монтажни работи да влага качествени материали. Качеството на влаганите материали ще се
доказва с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от
неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Изпълнителят се
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задължава да коригира, респективно да замени изцяло за своя сметка некачествено
извършените работи и некачествените материали.
Чл.24. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за
съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от
неговия упълномощен представител и да отговарят на Българския държавен стандарт,
въвеждащи европейски стандарти и/или еквивалентно.
Чл.25. Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и
надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги
възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението на СМР по настоящия
договор.
Чл.26. Изпълнителят е длъжен при констатиране на недостатъци, проявили се в
рамките на гаранционните срокове, да отстрани същите за своя сметка в срок от 10 (десет)
календарни дни, считано от датата на тяхното установяване от страните по настоящия
договор.
Чл.27. Изпълнителят е длъжен да следи и докладва своевременно на Възложителя за
всички възникнали нередности, препятстващи изпълнението на договора, както и за
предприетите от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване.
Чл.28. Изпълнителят е длъжен да заплати всички глоби или други санкции, наложени
на Възложителя въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и
организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или
общински органи по негова вина.
Чл.29. Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на
работниците си при изпълнението на строителните и монтажни работи, предмет на този
договор.
Чл.30. Изпълнителят е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да
предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок (ако е приложимо).
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ.
Чл.31.(1) Гаранционните срокове за изпълняваните видове СМР са съгласно
Техническото предложения на Изпълнителя, както следва:
..........................................
..........................................
(2) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат след
приключване на СМР за даден участък и подписване на Протокол за действиелно
извършени СМР.
Чл.32. Срокът за отстраняване на евентуални повреди по време на гаранционния
период е 10 (десет) работни дни, считано от датата на констатиране на повредата от някоя
от страните по настоящия договор.
Чл.33. Изпълнителят се задължава да извършва за своя сметка всички работи по
отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от
Възложителя, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, дължащи
се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.
Чл.34. Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и
Изпълнителят откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на
протокол за констатиране на скрити дефекти, Възложителят има право да покани друг
изпълнител за отстраняването им. Заплащането на работите става за сметка на
предоставената по този договор гаранция за добро изпълнение.
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Чл.35. Некачествено извършени строителните и монтажни работи не се заплащат от
Възложителя, поправят се или се разрушават за сметка на Изпълнителя.
VІ. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СМР
Чл.36. Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, включително
извършването на рекламации за некачествено извършените работи, се осъществява от
Възложителя, чрез негови представители. Изготвят се необходимите актове и протоколи.
Чл.37.Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на
СМР, съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с нормативните изисквания.
Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.
Чл.38.Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от Възложителя и се отнася
до строителните и монтажни работи, предмет на този договор.
Чл.39.Възложителят или определени от него физически или юридически лица имат
право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверки относно
качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да
пречат на оперативната дейност на Изпълнителя.
Чл.40. Изпълнителят се задължава да предостави на този представител пълната
възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или
скрита.
Чл.41.Изпълнителят се задължава при поискване от страна на Възложителя или
неговия представител, да осигурява достъп до местата, където се изпълняват договорените
СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни елементи
Чл.42. Изпълнителят се задължава, при поискване от страна на Възложителя, да
осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било видове
работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал.
Чл.43. Възложителят има право да поръчва изследвания, изпитвания или измервания и
извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако изследването,
изпитването или измерването по предходната алинея докажат правомерното използване на
материали и/или точното изпълнение на работите, разходите се заплащат от Възложителя.
В противен случай разходите са за сметка на Изпълнителя.
Чл.44. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата
на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и
подизпълнителя (ако е приложимо).
VІІ. ЗАСТРАХОВКИ
Чл.45. Изпълнителят се задължава при подписване на договора да представи
застрахователен договор за вреди, причинени на други участници в строителния процес и
/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по
повод изпълнение на задълженията му.
Чл.46. Застраховката по предходната алинея се сключва за срок от 1 (една) година и
при необходимост се подновява ежегодно без прекъсване, докато Изпълнителят изпълнява
строителните и монтажните работите, предмет на договора.
Чл.47. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя заверено копие от
застрахователна полица и платежен документ за платени застрахователни премии за всички
рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ.
Чл.48. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане,
Изпълнителят е длъжен да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 (пет)

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА КВ.114, 124, 125 И 126 ПО ПЛАНА НА
ГР.ЦАРЕВО ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6 ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4
И ПРИЛЕЖАЩИ СКО

2018

години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е
извършено след ретроактивната дата по смисъла на чл. 172 (2) ЗУТ.
VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
Чл.49. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 10 % (десет процента) от
стойността на поръчката.
Чл.50. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 10 % (десет процента) от
стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с
настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер
на 10 % (десет процента) от стойността на некачествено извършените работи.
Чл.51. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет
процента) от цената на поръчката, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10 %
(десет процента) от цената на поръчката.
Чл.52. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за
изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на
настоящия договор.
Чл.53. Възложителят извън санкциите по чл.49 и чл.50, от настоящия договор, има
право да усвои гаранцията за изпълнение на поръчката:
1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същия е юридическо
лице) без правоприемник
3. при заличаване на строителя от регистъра на Камарата на строителите.
Чл.54. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на ...................................
(.............................) лева без ДДС, представляваща 3% от стойността на настоящия договор,
под формата на…
Чл.55. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от Възложителя, както
следва:
-в срок от 30 календарни дни след изтичане на гаранционния срок за обекта.
- целият размер на гаранцията за изпълнение – в срок от 10 (десет) работни дни, при
прекратяване на договора на основание т. Х.2.1 и/или прекратяване на договора по вина на
Възложителя;
Чл.55.Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода през
който средствата са престояли законно при него.
Чл.56.Изпълнителят поддържа валидна гаранцията за изпълнение най-малко 30
(тридесет) дни след изтичане на срока на договора;
Чл.61. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за
изпълнение на поръчката, в случай че в гаранционния срок Изпълнителят не отстрани
появилите се дефекти в изпълнения от него обект.
Чл.57. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на
спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за
изпълнение.
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Чл.58. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви
иск срещу Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото
законодателство в Република България.

ІХ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.59. Изпълнителят е длъжен да информира незабавно Възложителя за възникване на
всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на
договора.
Чл.60.Възложителят може да спре временно изпълнението на договора изцяло или
отчасти, ако възникнат изключителни обстоятелства, които правят продължаването му
прекалено трудно или рисковано.
Чл.61.Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум
срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят
това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.
Чл.62.Изключителни обстоятелства са тези дефинирани в §2, т.17 от ДР на ЗОП.
Чл.63.Дефекти в оборудването или материалите, или закъснения в предоставянето им
на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат
използвани за позоваване на извънредна ситуация.
Чл.64.Страната, изправена пред изключително обстоятелство информира другата
страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите
последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на
евентуалните вреди.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.65. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичането на срока на договора и/или изпълнение на предмета му;
2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:
2.1.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2.2.при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с
10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
2.3.с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без
предизвестие при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.
2.4. В случай, че община Царево не осигури финансиране, на основание чл.114 ЗОП
всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане
на тримесечен срок от сключването му.
2.5.Едностранно от Възложителя при настъпване на хипотезите по чл.118, ал.1, т.1-3
от ЗОП. Като Възложителят не дължи обезщетение за претърпени вреди на основание
чл.118, ал.2 ЗОП.
Чл.66.При прекратяване на договора при условията на чл.65, т.2.2 и 2.3
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс.
ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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Чл.67. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство в Република България.
Чл.68. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод
изпълнение на настоящия договор спорове ще се разглеждат пред компетентния съд,
съобразно правилата на родовата подсъдност.
Чл.69. Неразделна част от настоящия договор са:
- Техническо предложение за изпълнение поръчката, придружено от Предложение за
изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие, съгласно изискванията на възложителя;
- Заверено копие на застраховка за професионална отговорност в строителството по
чл.171 ЗУТ.
- заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния професионален
регистър на строителя: ІV - та (четвърта) група: строежи от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда:, ІІІ – та
(трета) категория - „елементи на водоснабдителните и канализационните мрежи…“,
съгласно номенклатурата по приложение № 2;
Чл.70. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер,
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по
отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл.71. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:
- За Възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО – гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36;
- За Изпълнителя: „..................................”............ – гр. ....................., ул. „......................”
№ ..........................
Чл.72. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко
изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е
изпратено на последния известен адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за
Възложителя и един за Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА
ОБЩИНА ЦАРЕВО:
Инж. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Златка Димитрова

ЮРИСКОНСУЛТ:
Илина Ангелова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
…………………………
…………………………
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