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ОДОБРЯВАМ: Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 

 от ЗЗЛД 

Инж. Десислава Димитрова Тодорова 

Кмет на Община Борован 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
за възлагане на поръчка, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: 

 

 

 

„НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА 

СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ ПРИ С. МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН, ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИТОКА НА РЕКА БЪРЗИЦА“ 

 
І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмет  поръчката - Предмет на настоящата поръчка е извършване на неотложно 

аварийно-възстановителни работи на съоръженията – мост при с. Малорад, община Борован, за 

предотвратяване на последиците от притока на река Бързица. 

2. Критерий за възлагане 

Критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена“. 

3. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на община Борован. 

4. Срок за изпълнение на поръчката – 50 дни считано от получаване на възлагателно 

писмо от Възложителя. 

5. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния 

срок за получаване на офертите. 

6. Прогнозна стойност 

225 000 ( двеста двадесет и пет хиляди) лева без ДДС;  

7. Финансиране и начин на плащане  

7.1. Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от ПМС №115/10.05.2016г. 
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7.2.  Авансово плащане - в размер на 100% от стойността на договора. 

7.3. Окончателно  отчитане  на извършените СМР и освобождаване на аванса се извършва в 

срок от 10 дни след подписване  на Протокол – (Акт Образец 19) за действителни извършени и 

подлежащи на разплащане видове работи, придружен с приемо - предавателен протокол  и 

надлежно оформена фактура. 

8. Място на изпълнение 

Мястото на изпълнение на поръчката – община Борован, с.Малорад 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

 

1. Общи изисквания 

 

1.1. Процедурата събиране на оферти с обява се прилага при възлагане на обществени 

поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, при която всички заинтересовани лица могат да 

подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или 

юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията 

на Възложителя и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Юридическите 

лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално 

упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, 

физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.  

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ 

минимум следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на 

офертите. 

1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната 

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

състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 
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1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участникът може да се позовава 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. 

1.3.2. 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.  

1.3.3. 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, както и Декларация за ангажираност, попълнена и подписана от съответното /ите 

трето лице/трети лица, по образец. 

1.4.  Участникът посочва в декларация 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. 

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за 

тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по т. 1.4.1. 

 

2. Условия за допустимост на участниците  

 

2.1. По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, предвидени в                  

чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, като в процедурата за възлагане на обществената поръчка не 

може да участва участник:   

2.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс; 

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателнвия кодекс; 

г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 
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ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а 

от Наказателния кодекс; 

й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

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

аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна. 

2.1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 

влязъл в сила.  

2.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

2.1.5. за когото е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

2.1.6. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1-5 и т. 7 от ЗОП с нарочна декларация по образец - Приложения № 4 и № 4а.  

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от 

ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участника се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 

от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

2.2. Други основания за отстраняване 

2.2.1. Участници, които са свързани лица. 

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 
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г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

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

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

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

лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния 

или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

2.2.2. Участник за който е налице обстоятелствата 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. 

 Забележка: т. 2.2.2. не се прилага, когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или 

многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

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

еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за 

дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по 

отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване 

на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни 

стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на 

съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

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 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за 
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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 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - 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 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - 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 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 

споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на 

Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, 

са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна 

декларация по образец - Приложение № 8.  

2.2.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
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друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания. 

2.2.4.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

2.2.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП. 

 

3. Критерии за подбор на участниците  

 

3.1. Общи условия 

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

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението. 

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на трети лица, същите трябва да отговарят на 

критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата.  

3.2. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност 

3.2.1. Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на 

строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от 

Камарата на строителите, за изпълнението на обекти – втора група, втора категория, а за 

участник чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени.  

Изискването се удостоверява с представяне на декларация, че участникът притежава 

удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.   

В декларацията се посочва информация за № и дата на издаване на удостоверението, срок 

на валидност и от кого е издаден. 

При подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя заверено 

копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ. 

3.3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 

изпълнение на обществената поръчка  

3.3.1. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение 

на поръчката, включващ най-малко: 
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Технически ръководител – който да отговаря на следните минимални изисквания на 

Възложителя: - да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно 

чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; 3 (три) години професионален опит като технически 

ръководител по по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ; 

Експерт „Контрол по качеството” – който да отговаря на следните минимални 

изисквания на Възложителя: - висше образование с професионална квалификация „строителен 

инженер” или еквивалентна; да притежава удостоверение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството или еквивалентно; една година опит на длъжност, свързана с 

контрол по качеството при изпълнение на СМР. 

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - който да отговаря на 

следните минимални изисквания на Възложителя: - да притежава удостоверение (сертификат) за 

изпълнение на този вид дейност или еквивалент. 

За удостоверяване на това изискване, участникът представя Декларация - Списък на 

техническите лица, които ще изпълняват строителството.  

При подписване на договора, участникът избран за изпълнител представя Списък на 

техническите лица, които ще изпълняват строителството.  

 

4. Гаранции  

 

4.1. Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е в размер на 

стойността на предоставения аванс. 

Гаранцията може да бъде под формата на:  

- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя: 

Титуляр:   Община Борован  

Банка:       Инвест банк-клон Видин    

BIC: IORT BGSF    

IBAN: BG 60 IORT 7373 3301 6847 00      

 

или  

- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на 

валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 

или 

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

4.2.  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора 

без ДДС. 
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4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

4.2.1. парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя: 

 

 

 

Титуляр:   Община Борован  

 

Банка:       Инвест банк-клон Видин    

BIC: IORT BGSF    

IBAN: BG 60 IORT 7373 3301 6847 00      

 

или  

4.2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със 

срок на валидност  не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора. 

или 

4.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция 

под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания: 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три процента) 

от стойността на договора без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на 

възложителя; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, 

то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

4.5. 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.  

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или 

платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица  

преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка. 

4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 

договора за възлагане на обществената поръчка. 
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Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по откриване и 

обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от 

определения в процедурата/договора размер.  

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

 

1. Подготовка на офертата: 

1.1. Участниците трябва да проучат всички условия за участие, дадени в настоящите 

Указания. 

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

от  Възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното изпълнение на указанията се носи единствено от 

участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в настоящите указания, при спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

1.5. До изтичането на крайния срок за подаване на офертите, всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

1.7. Лице, което участва в обединение или като подизпълнител в офертата на друг участник, 

не може да представя самостоятелна оферта. 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с 

тези образци. 

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

дружеството. 

 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА 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. 

Върху опаковката се изписва: 
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 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката, както следва: 

„НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА 

СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ ПРИ С. МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН, ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИТОКА НА РЕКА 

БЪРЗИЦА“ 

 
 

Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на офертата“ и опис на 

представените документи. 

2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с 

изискванията към личното му състояние или критериите за подбор посочени в настоящите 

указания изисквания ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на поръчката. 

2.3. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен 

документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай 

се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции; 

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

3. Съдържание на офертата 

 

Всяка оферта трябва да съдържа: 

3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по образец – 

Приложение № 1);  

3.2. Оферта от участника за изпълнение на обществената поръчка с посочен срок на 

валидност (по образец – Приложение № 2). 

Срокът на валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, 

определена като краен срок за получаването й.  Възложителят може да поиска от Участниците да 

удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 
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3.3. Административни сведения за участника - данни за единен идентификационен код по 

чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата (по образец – Приложение № 3); 

3.4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Декларацията 

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които 

представляват участника (по образец – Приложение № 4). Когато участникът се представлява от 

повече от едно лице декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява (по образец – Приложение № 4а); 

3.5. Доказателства за съответствието с критериите за подбор: 

3.5.1. Декларация, че участникът притежава удостоверение за регистрация в ЦПРС или 

еквивалентен документ.   

3.5.2. Декларация - Списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството 

(по образец – Приложение № 5).  

3.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец – Приложение № 6);  

3.7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец – Приложение № 7); 

3.8.  Декларация по чл. 3, т. 8 и 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 (по образец - Приложение № 8); 

3.9. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

3.10. В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не 

е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има 

право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Когато някой от 

документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи 

документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат 

подписвани от пълномощник.  

 

4. Място и срок за подаване на оферти 
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4.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: с.Борован, ул.Иван Вазов №1, 

„Деловодство“, ет.1. 

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата  на указаното място и срок. 

Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Разходите за подаване на офертата са 

за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за получаването на офертата 

на адреса и в срока определен от него.  

4.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявата за събиране на оферти. 

4.3. Получените оферти се завеждат във Входящия регистър на с.Борован, ул.Иван Вазов 

№1, „Деловодство“, ет.1., като върху пликовете се отбелязва входящия номер, датата и точния 

час на получаването им, като на участника се издава входящ регистрационен номер. 

 

ВАЖНО! Не се приема оферта постъпила след крайния срок за получаването й, в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се 

връщат на участника и това се отбелязва във входящия регистър. 

 

 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

 

Съществуващо положение 

 

Мостът, предмет на заданието, се намира на общински път VR 1037 Малорад-Рогозен, в 

участъка от км 0+000 до км 0+076, представляващ улица -изход от с. Малорад, между кв. 44 и кв. 

51 по плана на селото, одобрен със Заповед № 492/1974 г.  Той е  публична общинска 

собственост. 

 

В зоната на моста пътното платно е с ширина 2х4,20 м, с тротоари вляво – 1,42 м, вдясно – 

2,73 м и бордове от 0,45 м.  

 

Вследствие на внезапно придошлите високи води по течението на река Батлак, ляв приток 

на р. Бързица, при наводнението на 31.07.2014 г. – 01.08.2014 г., мостът е разрушен и доведен до 

негодност за изпълнение на предназначението си. Унищожени са основите на моста, мостовото 

платно и част от подходите към него. Прекъснато е движението по общинския път. 
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Вследствие на натрупване на наноси, коритото на реката се е изместило от втока, което е 

довело до пропадане на част от устоя и до разрушаването на  връхната конструкция на сводовия 

мост.  

 

Описание на видовете работи с техния обем, предмет на поръчката: 

 

 

ном. 

                                                         НАИМЕНОВАНИЕ ед. 

мярка количество 

ед.  

цена 

обща  

цена 

            

1 

МЕХАНИЗИРАНО РАЗБИВАНЕ НА СЪЩ.СТОМАНОБЕТОННА 

КОНСТРУКЦИЯ И КАМЕННА ЗИДАРИЯ ОТ 

СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ МОСТ м3 176,00     

2 

ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ДО 3 

КМ м3 176,00     

3 

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.И ДР.СМЕСЕНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ 

НА ТРАНСПОРТ м3 2125,00     

4 

ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ ОТКОСИТЕ НА 

ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ-ДЪЛЖИНА  ДО 5М - РЪЧНО 
м3 25,00     

5 

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ БЕЗ НАТОВАРВАНЕ СЪС 

САМОСВАЛ ДО 3 КМ м3 2125,00     

6 

НАПРАВА НА ОБРАТЕН НАСИП С ПОДБРАНИ МАТЕРИАЛИ 

ОТ ИЗКОПА м3 850,00     

7 

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ С НАТОВАРВАНЕ СЪС 

САМОСВАЛ ОТ ДЕПО НА  3 КМ ЗА ОБРАТЕН НАСИП м3 850,00     

8 ДОСТАВКА ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ - ТРОШЕН КАМЪК м3 780,00     

9 ДОСТАВКА ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ОКОЛО УСТОИ м3 120,00     

10 

ПРЕВОЗ ЗА ДОСТАВКА НА ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛА И 

СКАЛНА МАСА ЗА НАСИП м3 900,00     

11 

ИЗКОП ЗА ОФОРМЯНЕ ДИГА И КАНАВКА ЗА 

ОТКЛОНЯВАНЕ НА ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКАТА ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОСНОВИТЕ м3 60,00     

12 

ПРОФИЛИРАНЕ И УПЛАТНЯВАНЕ НА ОСНОВА ОТ ТРОШЕН 

КАМЪК ФРАКЦИЯ 0-40  ЗА ВРЕМЕНЕН ПОДХОД КЪМ ЛЕВИЯ 

И ДЕСНИЯ  БРЯГ НА РЕКАТА 
м3 300,00     

13 ДОСТАВКА НА АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА  А1,А2 И А3 кг 45000,00     

 

 

Организация и изпълнение  на строителството 

 

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата 

нормативна уредба, техническата спецификация и условията в настоящата документация. 

Участниците трябва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация 

за изпълнението им.  Изпълнителят следва да опише подробно и задълбочено  организацията, 
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която ще създаде за изпълнение на договора, методите и начините за обезпечаване на 

технологичния процес. Изпълнителят трябва да идентифицира и определи важните задачи, които 

са от особено значение за изпълнението на договора.  

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, 

регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на 

труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР 

/обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./. 

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от 

Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за 

здравословни и безопасни условия на труд от Изпълнителя. Всички разходи, свързани с 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка 

на работодателя. 

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или не съответстват на 

установената временна сигнализация, се отстраняват или закриват с непрозрачни калъфи от плат 

или фолио до завършването на ремонтните работи.  

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени от 

строителните материали и отпадъци. 

Потенциалният изпълнител на обекта следва да предложи решения по горе изброените 

елементи на работната програма при подготовка на Техническото си предложение за участие в 

тръжната процедура, съобразени с изискванията на Възложителя . 

Приложими нормативни актове 

При извършване на дейностите,  предмет на възлагане,  Изпълнителят е длъжен 

стриктно да се спазва действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в 

областта на пътищата, по – важните от които са:  

o  Закон за движението по пътищата;  

o  Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  

o  Закон за опазване на околната среда;  

o  Закон за устройство на територията;  

o  Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;  

o  Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;  

o  Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;  

o  Наредба № 16 от 2001 г. за временната организация на движение; 
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o  Наредба № 3 от  2010 г.за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.  

o  Наредба № 2  от 29  юни 2004  г.  за планиране и проектиране на комуникационно– 

транспортните системи на урбанизираните територии;   

o  Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

o  Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища;  

o  Техническа спецификация на НАПИ/2009г. 

o  Технически правила и изисквания за поддържане на пътища. 

Приемане на изпълнените работи 

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или 

окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на 

Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите 

измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като 

последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива 

проверки и проби могат да се извършат. 

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в 

присъствие на представителя на Възложителя.   

 

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

1. Оценка на офертите 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без 

да я променя. 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база 

на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна 

оценка. 

2. Комплексната оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата 

по следните два показателя: 

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 

100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60). 

 



 

17 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = 0,6 х ОП  + 0,4 х ЦП  

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.   

0,6 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка. 

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.   

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

  Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая.  

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в 

която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, 

сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения 

по-горе ред. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

3. Определяне на оценките по всеки показател 

3.1. Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)  

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на 

предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база 

представените данни в инвестиционните проекти. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи 

организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на 

поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и 

необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да 
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се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят 

отделните  дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. 

Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката 

и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и 

мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за 

изпълнение на предмета на поръчката. 

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът 

следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности 

и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  Линейният 

календарен план е график за изпълнение на строителните работи и следва да отразява всички 

посочени в КСС дейности.  

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с 

Инвестиционният проект.  

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план следва да 

обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай 

участникът ще бъде отстранен.  

Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) – се формира по 

следният начин:  

Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на 

Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и 

спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде 

оценено с 40,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“. 

Предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, 

съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на 

офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните 

изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да 

бъде заключено наличието на някое от изброените по-долу характеристики, надграждащи 

предложението за изпълнение на поръчката, ще получи допълнително по 20,00 точки за 

наличието на всяко едно от изброените по-долу обстоятелства.  

Характеристки, надграждащи предложението за изпълнение: 
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1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под 

„операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на 

всяка една операция; 

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани 

страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Предложено е 

паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и 

време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се 

предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за 

съответните СМР); 

3. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ 

инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и 

ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР 

е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на 

експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и 

други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния 

екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са 

мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена 

на участника и се формира по следната формула : 

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 

където: 

ЦПмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Цучастник – предложена цена от съответния участник. 

 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите 

1.1. Възложителят назначава комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените 

оферти след изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт на 

интереси с участниците. 
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1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали 

във връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация за съответствие с 

изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, 

когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по  

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

2. Публично отваряне на офертите 

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители. 

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения на участниците. 

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

на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и 

същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

   

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Сключване на договор 

1.1. Участниците в процедурата ще бъдат уведомени писмено за извършеното класиране, а 

участника, класиран на първо място и избран за Изпълнител на обществената поръчка, ще бъде 

уведомен и поканен за сключване на договор.  

1.2. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор, Възложителят 

може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да 

сключи договор с него. 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на договора 

2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, следва да 

представи: 

а) необходимите документи за доказване липсата на основания за отстраняване, съгласно 

изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП;  
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б) оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице 

2.2.  Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „а” са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган 

на Възложителя по служебен път, Възложителят няма право да ги изисква. 

 

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Общи указания - разяснения 

1.1. Всеки участник може писмено да поиска от Възложителя разяснения по обществената 

поръчка. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат 

изпращани до 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти.  

1.2. Възложителят, най-късно на следващия работен ден, публикува писмени разяснения по 

условията на обществената поръчка на официалния интернет адрес на Възложитея, в раздел 

„Профила на купувача“. 

3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагането му. 

 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приложение № 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата – образец; 

2. Приложение № 2 – Оферта за изпълнение на обществената поръчка - образец; 

3. Приложение № 3 – Административни сведения за участника – образец; 

4. Приложение № 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП относно обстоятелствата по      

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец; 

5. Приложение № 4а - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП относно обстоятелствата по      

чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – образец; 

6. Приложение № 5 - Декларация - Списък на строителството, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка. 

7. Приложение № 6 – Декларация - Списък на техническите лица, които ще изпълняват 

строителството -  образец; 

8. Приложение № 7 – Техническо предложение на участника – образец; 

9. Приложение № 8 –  Ценово предложение на участника – образец; 

10. Приложение № 9 – Декларация по чл. 3, т. 8 и 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 – образец. 
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Приложение № 1 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА  

 

№ Съдържание 
Вид и к-во на документите 

/оригинал или заверено копие/ 

1 Оферта за изпълнение на поръчката   

2 Административни сведения за участника   

3 Техническо предложение на участника   

4 Ценово предложение на участника   

5 Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП   

6 

Доказателства за критериите за подбор: 

1. Декларация, че участника притежава удостоверение за 

регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.   

2. Декларация - Списък на техническите лица, които ще 

изпълняват строителството. 

 

7 

Декларация по чл. 3, т. 8 и 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. 

 

8 
В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено 

пълномощно на лицето, подписващо офертата. 

 

              

      Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и Фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Приложение № 2 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

ДО    

……………………………………..  

 

ОФЕРТА  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

От: .............................................................................................................................................................. 

със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................... 

ЕИК: ......................................, тел.: ........................................, факс: ……………..................................,  

адрес на електронна поща: ..........................................................................., представлявано от 

....................................................................................................................., в качеството ми на 

……………………………………, с л.к. № ……………….……, издадена на …………….. г. от 

МВР - гр. ………………..……......, ЕГН ………………………..,  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
След като се запознах/ме с изискванията на Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „НЕОТЛОЖНО 

АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ ПРИ С. 

МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ПРИТОКА НА РЕКА БЪРЗИЦА“ 

, с настоящото удостоверявам/е и потвърждавам/е, че представляваният от мен/нас участник - 

…………………………………………............................... (посочва се името на участника) отговаря 

изцяло на обявените от Възложителя изисквания и условия за участие в процедурата. 

 С настоящото, представям на Вашето внимание нашата Оферта за изпълнение на 

поръчката, като  

ЗАЯВЯВАМЕ: 

1. Запознати сме с посочените в Обявата за събиране на оферти изисквания на 

Възложителя към участниците и към изпълнението на поръчката. 

2. Запознати сме с Техническото задание и Техническите изисквания за възлагане на 

поръчката, приложенията към Указанията за участие, както и с изискванията за изготвяне и 
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представяне на офертата и ги приемаме.  

3. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката при посочените в Техническото 

задание изисквания и условия в Указанията за участие на Възложителя.  

4. В случай, че бъдем определени за Изпълнител, при сключване на договора ще 

представим необходимите документи, за доказване липсата на основания за отстраняване, 

съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.  

5. При така предложените от нас условия /описани в Техническото и Ценовото ни 

предложения/, сме включили всички разходи, които са необходими за качествено изпълнение на 

поръчката, в описания вид и обхват. 

6. Срокът на валидност на настоящата оферта е 60 (шестдесет)  календарни дни, считано 

от крайния срок за получаване на оферти. 

7. Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме: 

7.1. Техническо предложение; 

7.2. Ценово предложение; 

7.3. Всички изисквани от Възложителя документи – заверени;  

      

 

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Приложение № 3 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

________________________________________________________________ 

Наименование на участника 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

Седалище и адрес на управление: 

 Страна, код, град, община 

 Квартал, ул., №,  

 Телефон, факс,  

 E-mail: 

 

Единен идентификационен код  

БУЛСТАТ  

Инд. № по ЗДДС  

Банкови сметки 

Обслужваща банка 

 Град, клон, офис 

 Титуляр на сметката 

 Банкова сметка (IBAN) 

 Банков код (BIC) 

 

Данни за подателя  

Законенпредставител / пълномощника: 

 Трите имена 

 Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН 

 Длъжност 

 Телефон / факс / e-mail: 

 

 

 

 

Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 
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Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

Приложение № 4 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

от участник в обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП с предмет:  

„……………………………………………………” 

 

Долуподписаният /-ната/ ___________________________________________________________,  

с ЕГН _____________________, в качеството си на ______________________________________ 

на ______________________________________, с ЕИК _____________________, със седалище и 

адрес на управление: _______________________________________________________________, 

тел./ факс __________________________________, e-mail: _________________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:  

- престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

- престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс; 

- престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателнвия кодекс; 

- престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;  

- престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

- престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;  

- престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

- престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

- престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а 

от Наказателния кодекс;  

- престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се зачертава) за 

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

3. Не съм в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.  

 

 

________________                                      Декларатор: ___________________  

(дата на деклариране)               (подпис)  

 

 

Забележка : Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника, 

съгласно чл. 40, ал. 1, във вр. с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП. 
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Приложение № 4а 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

от участник в обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП с предмет:  

„………………………………………..” 

 

Долуподписаният /-ната/ ___________________________________________________________,  

с ЕГН _____________________, в качеството си на ______________________________________ 

на ______________________________________, с ЕИК _____________________, със седалище и 

адрес на управление: _______________________________________________________________, 

тел./ факс __________________________________, e-mail: _________________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която съм установен, или 

Представляваният от мен участник има задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила; 

(невярното се зачертава) 

2.   Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, 

свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор. 

4. Представляваният от мен участник е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.  

 

 

________________                                      Декларатор: ___________________  

(дата на деклариране)               (подпис)  
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Забележка : Декларацията се попълва от лицето, което може самостоятелно да 

представлява участника, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП. 
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Приложение № 5 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК  

на техническите лица, които ще изпълняват строителството 

Подписаният/ата ………………………………………………………..……… 

                                                            (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), 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – за участие в обществена поръчка с предмет: 

“……………….”  

 

№ по ред    Трите имена на техническото лице 
Позиция при изпълнение на 

поръчката / 

   

   

   

 

 

 

Дата: ............           ПОДПИС:................................. 

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ участника/лице, 

включено в обединението-участник) 
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Приложение № 6 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

ДО 

……………………………………………..  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка с предмет: „………………….” 

 

От: .............................................................................................................................................................. 

със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................... 

ЕИК: ......................................, тел.: ........................................, факс: …………….................................,  

адрес на електронна поща: ..........................................................................., представлявано от 

....................................................................................................................., в качеството ми на 

……………………………………, с л.к. № ……………….……, издадена на ………..……….. г. от 

МВР - гр. ………………..……......, ЕГН ………………………..,  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас процедура с предмет: 

„…………………………”, ние, …………………………………………. (посочва се името на 

участника) представяме нашето Техническо  предложение за изпълнение на поръчката. 

ПРИЕМАМЕ изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти, 

Указанията за участие и останалите приложения,  

1. Срок на валидност на настоящото предложение: 60 (шестдесет)  календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на оферти. 

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в 

документацията за участие, а именно: 

………………………………………………………. 

/Указание: В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи 

организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата 

на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими 

за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, 

както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни 

дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна 
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обвързаност и как се разпределят отделните  дейности между ключовите експерти, методите 

за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията 

на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с 

предмета на поръчката и проектната документация.  

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът 

следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните 

дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.   

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с 

Инвестиционният проект. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение 

на поръчката. 

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план следва да 

обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай 

участникът ще бъде отстранен./  

 3. Срок за изпълнение в календарни дни: 

……………………………………………………………………………….. 

4. Гаранционни срокове:  

…………………………………………………………………………….. 

Предложените гаранционни срокове от участниците 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, съоръжнения и строителни обекти. 

 Участник, 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. 

 
Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Приложение № 7 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

ДО 

………………………………………………..  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От: ............................................................................................................................................................. 

със седалище и адрес на управление: .................................................................................................... 

ЕИК: ......................................, тел.: ...................................., факс: …………….....................................,  

адрес на електронна поща: .................................................................................., представлявано от 

....................................................................................................................................., в качеството ми 

на ……………………………………, с л.к. № ……………...……, издадена на ………………….. г.      

от МВР - гр. ……………………………………………..……......, ЕГН ……………………..……..,   

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставените от Вас изисквания на Възложителя за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………….”. 

С настоящото, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката,  с посочените в Техническото ни предложение параметри, както 

следва:  

1. Попълнена количествено-стойностна сметка с единични цени и ценообразуващи 

показатели. 

2. Обща стойност ………/……………/словом/ без ДДС,………/…………./словом/ с 

включен ДДС: 

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора 

за възлагане на обществена поръчка. 

 

 

          Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 
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Наименование на участника __________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 8 
(ОБРАЗЕЦ) 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8  и 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 

 

Долуподписаният /-ната/……………………………………………………………………… 

с лична карта № …………………….., издадена на ………………… от …………………………... с 

ЕГН ……………………………….., в качеството ми на ……………………………………….. 

……………………………………………………………………………….… (посочете длъжността, която заемате в 

управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган)
 
на 

……..……………………………………………….………………………….  (посочете наименованието 

на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………………. и със седалище и адрес на 

управление ……………………………………………………………………………………………… 

- участник в обществена поръчка с предмет: „………………………..”, 

  

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: .......................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

2. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано в  
                   

юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните 

разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 
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3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите 

от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

……………………… г.    Декларатор: ……………………… 

(дата на подписване)                 (подпис и печат) 

 

 

 

Забележка:    Представя се от представляващия участника по търговска регистрация. 

В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя 

от всяко едно от тях. 

В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 

представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 

 

 

 
 „Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са 
юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 

По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим" са: 
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); 

Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските 

острови (брит.); Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); Кооперативна република 
Гаяна; Доминиканската република; Каймановите острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество 

Лихтенщайн; Република Малдиви; Република Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат, остров (брит.); 

Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и 
Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; Независима държава Самоа; Република Сан Марино; Република 

Сейшели; Соломоновите острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови 

(брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или 
2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият 

подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или 
корпоративния данък върху тези доходи в Република България. 

 

 „Свързани лица” 

 По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от 

допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ). 

 По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 
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1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по 

сватовство - до трета степен включително; 
2. работодател и работник;  

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, 
поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 


