
  

 

 
  

            

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

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

 

 

„ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ОТНОШЕНИЕ ЛИКВИДИРАНЕТО НА 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ В С. ЛИЛЯЧЕ – ОБЩИНА ВРАЦА“ 

 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмет поръчката - „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка 

с възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни 

бедствия в с. Лиляче – община Враца“. 
Избор на изпълнител за реализиране на обществена поръчка, на инженеринг с предмет: 

„Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи по 

отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче – община Враца“, 

по пет подобекта, както следва: 

Обект 1: Възстановяване на тръбен водосток DN 600 по ул. „Река Лева“, с. Лиляче, 

община Враца. 

Обект2: Уширяване и продълбочаване на дере, южно на ул. „Скът“, с Лиляче, община 

Враца. 

Обект3: Възстановяване на тръбен водосток DN 200 по ул. „Скът“, с Лиляче, община 

Враца. 

Обект 4: Възстановяване на тръбен водосток DN 1000 по ул. „Г. Димитров“, с Лиляче, 

община Враца. 

Обект 5: Укрепване на два броя тръбни водостоци DN 1000 по ул. „Стефан Караджа“ и 

тръбен водосток DN 600 по ул. „Тракия“, с. Лиляче, община Враца. 

 

2. Критерий за възлагане 

Обществената поръчка се възлага  въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена по критерий оптимално съотношение качество/цена (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП), 

съгласно приложена методика. 

3. Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на дейностите е по предложение на участниците. Предлаганите от 

участниците срокове не следва да надвишават посочените от Възложителя срокове за 

изпълнение. При констатирано надвишаване на някой от посочените от Възложителя срокове 

офертата на участника ще бъде отстранена. 

Срок за изпълнение на обществената поръчка: общия срок за изпълнение на 

дейностите предмет на поръчката не следва да бъде по-дълъг от 90 календарни дни.  

Срокът на договора включва извършване на всички дейности по изпълнението на 

обществената поръчка, в това число проектиране, съгласуване на проектната документация, 

подготовка на терена за изпълнение на СМР, поръчка, доставка и монтаж на всички видове 

съоръжения, материали и оборудване.  
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Срокът на договора не включва периода от време, необходим за одобрение на проектната 

документация от държавни институции. 

Срокът на договора започва да тече от датата на неговото подписване. 

Срокът за изпълнение на поръчката е в календарни дни, в което число следва да бъдат 

предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

Срок за проектиране – предлага се от участниците и не следва да бъде по-дълъг от 

15 (петнадесет) календарни дни. 

Срокът за проектиране започва да тече, считано от датата на получаване на възлагателно 

писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на всички необходими 

документи за целите на проектирането и е до предаване на изготвения проект от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол. Срокът за изготвяне 

на проекта не включва времето за съгласуване на изготвения работен проект с компетентните 

органи/лица и експлоатационните дружества и срокът за извършването на оценка на 

съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. 

Срок за изпълнение на СМР – предлага се от участниците и не следва да бъде от 75 

(седемдесет и пет) календарни дни. Същият започва да тече от датата на подписване на 

протокол за откриване на строителна площадка и/или за определяне на строителна линия и 

ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Приключването на договора се удостоверява с получаване на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация съгласно реда по ЗУТ. 

 

4. Прогнозна стойност 

Общата прогнозна стойност на поръчката е 100 304.17 лв. без ДДС, в това число 

проектиране, във фаза технически проект, авторски надзор и изпълнение на строително-

монтажни работи. Общата прогнозна стойност е разделена по обекти както следва: 

Обект 1: Възстановяване на тръбен водосток DN 600 по ул. „Река Лева“, с. Лиляче, 

община Враца - 9 706. 67 лв. без ДДС. 

Обект 2: Уширяване и продълбочаване на дере, южно на ул. „Скът“, с Лиляче, община 

Враца – 10 147. 50 лв. без ДДС. 

Обект 3: Възстановяване на тръбен водосток DN 200 по ул. „Скът“, с Лиляче, община 

Враца - 11 199. 17 лв. без ДДС. 

Обект 4: Възстановяване на тръбен водосток DN 1000 по ул. „Г. Димитров“, с Лиляче, 

община Враца – 26 440 лв. без ДДС. 

Обект 5: Укрепване на два броя тръбни водостоци DN 1000 по ул. „Стефан Караджа“ и 

тръбен водосток DN 600 по ул. “Тракия“, с. Лиляче, община Враца – 42 810. 83 лв. без ДДС. 

 

Забележка:  

В своето ценово предложение участниците следва да предложат: 

 цена за изпълнение на строително-монтажни работи; 

 цена за проектиране – до 2% от общата стойност на ценовото предложение за 

изпълнение на СМР; 

 цена за авторски надзор – до 1% от общата стойност на ценовото предложение за 

изпълнение на СМР. 

 

  Участник, който не се съобрази с поставеното изискване, ще бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка.  
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При формиране на стойността за изпълнение на дейностите по поръчката, участникът 

следва да се съобрази с посочените по-горе прогнозни стойности и проценти за съответните 

дейности, като противното е основание за отстраняване на участника. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс (прогнозната 

стойност, както общата, така и отделните) ще бъде отстранен от участие в настоящата 

поръчка. 

Всички разходи, които ще направи Изпълнителят след изчерпване на размера на 

предвидените разходи ще бъдат изцяло за негова сметка. 

 

7. Финансиране - Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи със 

средства, целеви трансфер от централен бюджет, съгласно постановление на Министерски 

съвет, ПМС 96 от 25.04.2019 г. 

 

8. Начин на плащане - Плащането се извършва съгласно условията посочени в проекта 

на договора.   

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

1. Общи изисквания 

1.1. Събиране на оферти с обява се прилага при възлагане на обществени поръчки на 

стойност по чл. 20, ал. 3 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 със заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите 

лица представят 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. 

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. Участникът посочва в заявлението за участие (Образец № 3) третите лица, чийто 

капацитет ще използва. 
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1.3.4. 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. 

1.4. Участникът посочва в заявлението за участие (Образец № 3) 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. Лично състояние на участниците 

 2.1. Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

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

представляват участника. 

 Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. 

 

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

ЗОП с нарочна декларация по образец № 4 и образец № 5.  

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 и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има 

такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези 

органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 

представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, 

или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участника се 

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

3 - 6 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. 

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. 

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя декларация по 

образец - образец № 8. 

2.2.3. Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ).  

За удостоверяване на това обстоятелство, участникът представя нарочна 

декларация по образец - образец № 9. 

2.2.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в тези указания. 

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

обявените условия на поръчката. 
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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. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя и 

следва да отговарят на категорията на обектите в поръчката – IV-a категория, а за 

чуждестранните лица в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата 

членка в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. 

 

За деклариране на това обстоятелство се посочва изискуемата информация в образец 

№ 3 и се посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информацията. 

Преди сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи копие от 

Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон или еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право 

(за чуждестранните участници). 

 

3.3. Икономическо и финансово състояние: 

 Участниците трябва да имат сключена застраховка "Професионална отговорност", за 

проектиране и за строителство, съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ и съгласно чл. 5 от Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, при 

следните минимални условия: 

 Минимална застрахователна сума за проектиране, на строежи четвърта категория, 

съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ – 50 000 лв. 

 Минимална застрахователна сума за строителство, на строежи четвърта категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ – 100 000 лв. 

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал.1 не се 

прилага за лице от държава – членка на ЕС, или от друга държава - страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на 

Република България и е предоставило еквивалентна информация за застраховка 

професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на ЕС, или в страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

 

За деклариране на това обстоятелство се посочва изискуемата информация в образец 

№ 3 и се посочват на данните за застраховка „Професионална отговорност“, посочваща уеб 

адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за 

чуждестранни лица, съответен еквивалентен документ съгласно националния му закон. 

 Преди сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи копие от на 

застраховка "Професионална отговорност".  

3.4. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за 

изпълнение на обществената поръчка  
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3.4.1. Участникът следва да разполага минимум, със следната собствена и/или наета 

специализирана техника и транспортни средства: 

 Самосвал минимум 13т. - 2бр. 

 Багер с обем на кофата от 0,5 до 1м
3 

- 1бр. 

 Багер с хидравличен къртач - 1бр. 

 Ръчна трамбовка или виброплоча - 1бр. 

 Бетоновоз - 1бр. 

 Бордови автомобил минимум 13т. - 1бр. 

За деклариране на това обстоятелство се посочва изискуемата информация в 

образец № 3 - декларация и се посочват на данни за техниката и транспортните 

средства, които ще бъдат използвани.  

Преди сключване на договор, избраният за изпълнител следва да представи: 

Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката. 

 

3.4.2. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на 

качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват 

строително-монтажни работи.  
За деклариране на това обстоятелство се посочва изискуемата информация в образец 

№ 3 и се посочват на данни за декларирания стандарт. 
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи сертификат издаден от акредитирани лица. 

 

3.4.3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за опазване на околната 
среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват 
строително-монтажни работи.  

За деклариране на това обстоятелство се посочва изискуемата информация в образец 
№ 3 и се посочват на данни за декларирания стандарт. 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи сертификат издаден от акредитирани лица. 

 

3.4.4. Участниците следва да разполагат с екип от персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката. 

Минималните изисквания към ключовите експерти са, както следва: 

1. Във връзка с изготвянето на инвестиционните проекти по обекти, участниците 

следва да предоставят информация за валидни за годината удостоверения за проектантска 

правоспособност на лицата, които предвижда да отговарят за изготвянето на проектната 

документация. 

 ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че участикът предвижда участие на подизпълнители в процеса 

на изготвяне на техническите проекти, същите трябва да представят информация за валидни за 

годината удостоверения за проектантска правоспособност. 

 

2. Технически ръководител – 1 (един) брой: Лице отговарящо на изискванията за 

образование по чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. 

3. Специалист „Контрол на качеството“: квалификация, удостоверени със 

сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в 

строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания по ЗУТ или еквивалентно. 

 

За деклариране на това обстоятелство се посочва изискуемата информация в 

образец № 3 и се посочват на данните за декларираното лице. 
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При подписването на договора изискването се доказва със Списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще 

отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална 

компетентност на лицата. 

 

 

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 указания и условия за участие, дадени в 

указанията за участие. 

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

обявените от възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на указанията за участие се носи 

единствено от участниците. 

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

и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник 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 е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава 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 участникът посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

 наименованието на поръчката. 

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

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. 

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

или корекции. 

Важно! С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия 

на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор. 

3. Съдържание на офертата 

Всяка оферта трябва да съдържа: 

1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1; 

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Заявление за участие – Образец № 3; 

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;  

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 5;  

6. Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител такива – Образец № 6; 

7. Декларация за съгласие, за участие като трето лице – Образец № 7; 

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 – Образец № 8; 

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

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Образец № 9; 

10. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 10; 

11. 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 - 

Образец № 11;  

12. Ценово предложение - Образец № 12. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИРАНЕТО: 

Организация на работа за качествено изпълнение на проектирането, включваща 

етапи и последователност* на извършване на проектирането. В техническото предложение на 

Участника трябва да са описани дейностите от техническата спецификация на Възложителя, 

гарантиращи постигане на заложените резултати и срочно изпълнение на поръчката в обхвата 

на проектирането. 

В офертата следва да са представени отделните задачи, предмет на проектирането. 

Следва да са посочени резултатите, до които ще доведе реализацията на всяка задача, с цел 

обезпечаване качеството на изпълнение на договора. 

В офертата трябва да са разписани конкретни процедури и средства за осъществяване 

на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на услугите, поставените 

цели и изискванията на възложителя. 

Осигурено е качеството на изпълнение на договора, чрез подходящо и изчерпателно 

обезпечаване на всички дейности с необходимите ресурси – човешки и технически. 

Участникът следва да представи конкретни задължения и отговорности на персонала за 

изпълнение на услугата. 

Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение 

на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат извършени. 

Участникът следва да разработи и представи график /и диаграма на работната ръка/, 
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изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на 

изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице 

съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните 

дейности, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. 

Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на 

предложения срок от участника. Между представените линеен график, диаграма на работната 

ръка и всички части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, 

както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен 

график. 

!!!ВАЖНО!!! 

В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой 

от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата 

нормативна уредба или техническата спецификация или линеен график, който не 

съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му 

не се допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходимите дейности, или 

показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответсвие със строителната 

програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба, се отстранява. 

*Под „етапи и последователност“ следва да се има предвид, че изпълнението на 

обществената поръчка трябва да е разделено поетапно, с посочени ключови моменти при 

изпълнение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности. 

Б. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ЗА КАЧЕСТВЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:  

Организация на работа за качествено изпълнение на строителството, включваща 

етапи и последователност* на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки 

времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, 

завършване и предаване на обеките, в съответствие с приложимата нормативна уредба, 

техническата спецификация и предложения линеен график за изпълнение. 

В офертата следва да са описани строително-монтажните работи и технологията на 

изпълнението им. Участникът трябва да разпише подход за доставка на материалите, начин на 

складиране и начин на влагане. Следва да е посочен входящия контрол от страна на експерт/и, 

отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други 

стоки на обекта. 

Участниците следва да предложат система от мерки за осигуряване на качество по 

време на изпълнение на договора, както и система на контрола за качество, който ще 

упражняват по време на изпълнението на строителните дейности. Участниците следва да 

предложат пакет от мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и 

почвата. 

Участниците следва да покажат техническата обезпеченост на предвижданите екипи 

със съответната механизация. 

Участниците следва да направят предложение за реализирането на дейностите от 

предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и 

координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и 

диаграмата на работната ръка. Следва да се посочи ръководния екип за изпълнение на 

строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще 

изпълняват съобразно тяхната функции. Следва да е представен процеса на комуникация и 

взаимовръзките между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. За 

екипа за изпълнение на поръчката да са представени организационните линии на комуникация 
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и управление между членовете на екипа, съобразно уменията и опита в съответствие със 

спецификата на поръчката. 

С цел изясняване на предлаганата организация, следва да се представи описание на 

планираната последователност на изпълнението, в което да се включат всички дейности и 

предвидените за тях ресурси и време, съгласно линейния график на участника. 

Линеен график, който отразява: 
- етапите на изпълнение и разпределение на работната сила /механизация и работна 

ръка/, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите, срока 

за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок от учацтника. 

- технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и 

нестроителни/, като прецизира съответните дейности и предвижда необходимото 

технологично време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки 

времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително 

доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на 

обектите и предаване на Възложителя. 

- Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, 

продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото 

оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. 

- Предвидените в линейния график ресурси, следва да обосновават и обезпечават 

качественото и срочно изпълнение на дейностите. 

- В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността 

между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. 

- Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и всички части от 

техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на 

информацията съдържаща се в отделните части, така и на самия линеен график. 

 

!!!ВАЖНО!!! 

В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой 

от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата 

нормативна уредба или техническата спецификация или линеен график, който не 

съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му 

не се допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

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

показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със 

сгрешена технологична последователност, или е налице несъответсвие със строителната 

програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба, се отстранява. 

*Под „етапи и последователност“ следва да се има предвид, че изпълнението на 

обществената поръчка трябва да е разделено поетапно, с посочени ключови моменти при 

изпълнение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности. 

 

4. Запечатване 

4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва:  

Община Враца 

гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

 

О Ф Е Р Т А 

За участие в обществена поръчка с предмет: 

“…………………………………………….” 

 

Оферта от: ………………………………………………… 
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   /наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

 

4.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката“. 

5. Място и срок за подаване на оферти 

5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Враца, ул. 

„Стефанаки Савов“ № 6. 

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

6. Приемане и връщане на оферти 

6.1. При подаване на офертата и приемането ѝ върху плика се отбелязва входящ номер, 

дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

6.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат 

незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

6.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите посочен 

в обявлението за оповестяване на поръчката, пред мястото, определено за тяхното подаване 

все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на 

възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат. 

6.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 6.3. 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Приложение № 1 – Техническа спецификация 

 

V. 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. 

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

предложения на участниците. 

2.3. Техническото предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима 

членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва. 

2.4. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като 

изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни. 

2.5. 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. 

 

VІI. ГАРАНЦИИ 

 

1. Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената 

поръчка, следва да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 

3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС за възлагане на обществената 

поръчка. 

2. Избраният изпълнител следва да представи гаранция, обезпечаваща авансово 

предоставените средства (в размер до 10 % от стойността на договора). Гаранцията се 

освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен 

след приспадане на авансово платената сума при окончателното разплащане на договора. 

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:  

(1) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;  

(2) банкова гаранция; или  

(3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя.  

Изисквания по отношение на гаранциите 

Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 

банкова сметка на Възложителя: 

IBAN: BG34STSA93003316257400 

BIC: STSABGSF 

Банка: ДСК ЕАД 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 

Когато избраният Изпълнител представя банкова гаранция, се представя оригиналът й, 

като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема и покрива 100 % (сто процента) от 

стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на 

Договора, плюс 60 (шестдесет) дни. 

В случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо 

поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените 

възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови 

разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на 

гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

В случай на Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, се представя оригиналът й, същата следва да е със срок на 



13 

валидност, срока на действие на договора, плюс 60 (шестдесет) дни. Възложителят следва да 

бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. застраховката следва да 

покрива отговорността на изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора, и 

не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. 

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 

застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 

обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на 

Изпълнителя. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за обезпечаване 

изпълнението на договора се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.  

 

 

VІI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място и определен за 

изпълнител. 

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. 

1.3. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 

е определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в 

обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената 

поръчка. 

1.4. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

 

VІІ. 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. 

 

 


