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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) – 

публично състезание, с предмет: 

 

 

Изпълнение на строително – монтажни работи по  проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за 

озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“ 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

на документацията за обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: 

Изпълнение на строително – монтажни работи по  проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за 

озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“ 

  

 

Раздел І. Обща част: 

1. Предназначение на документацията за обществена поръчка; 

2. Предмет и описание на обществената поръчка; 

3. Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката; 

4. Срок и място за изпълнение на поръчката; 

5. Прогнозна стойност; 

6. Финансиране; 

7. Схема на плащане; 

8. Място и срок за получаване на документацията за обществената поръчка. Разяснения. 

9. Гаранции. Условия и размер; 

10. Оглед на обектите 

Раздел ІІ. Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка; 

Раздел ІІІ. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите; 

Раздел IV. Срок за представяне на офертите (подаване на офертата); 

Раздел V. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на офертите и сключване на 

договор; 

Раздел VІ. Критерии за оценка на офертите; 

Раздел VІI.  

Приложения/Образци. Указания за подготовка на образците на документи; 

Други приложения:  

-Техническа спецификация 

-Количествена сметка за остойностяване от участниците – приложение към ценовото 

предложение 

-Одобрени проектни части, приложени в ел. вариант към електронната преписка в Профила 

на купувача: част Архитектура – трасировъчен план, конструктвина; 

 



 

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ 

 

1. Предназначение на документацията за обществена поръчка 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните 

участници да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията 

за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането ѝ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, 

Възложител е Ректорът на Аграрен университет - Пловдив 

Официално наименование Аграрен университет -  Пловдив 

  

Адрес гр. Пловдив,  бул. Менделеев  № 12 

Град гр. Пловдив 

Пощенски код 4000 

Държава България 

Лице за контакт Венелин Цеков 

Телефон +359  032 654 396 

Факс +359  032 654 306 

Електронна поща venelin.tsekov@abv.bg 

Адрес на възложителя (URL) http://www. au-plovdiv.bg 

Профил на купувача (URL) http://www. au-plovdiv.bg  

 

 

2. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

Обект на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“, предл. 

първо от ЗОП - изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от 

ЗОП.   

 

Предметът на настоящата обществена поръчка е  

Изпълнение на строително – монтажни работи по  проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за 

озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“  

  

  

 

mailto:venelin.tsekov@abv.bg


3. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

 

I. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ   

 

Описание на обекта на СМР: Предмет на настоящaта обществена поръчка е Изпълнение на 

строително – монтажни работи по  проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по 

плана на ЖК Тракия Пловдив“. 

Обектът на строителство представлява  изграждане на защитно съоръжение – ограда за 

ботаническата градина, управлявано от Аграрен университет – Пловдив. 

Съгласно чл. 137 от ЗУТ обекта на поръчката е VІ категория, съгласно Наредба №1/2003 г. на 

МРРБ. 

Съществуващо положение – имотът не е ограден изцяло. 

Съществуват значителни участъци, които не са защитени, или са с  компрометирана телена  ограда. 

 

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: 

Целта на обществената поръчка е Изпълнение на строително – монтажни работи по  проект: 

„Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“, съгласно  

одобрените  проекти. 

Спецификата свързана с предмет на поръчката изисква прецизно изпълнение на тези специфични 

дейности от лица, които са регистрирани по правилата ЗУТ за изпълнение на такъв вид дейности. 

С цел гарантиране на  качествено изпълнение на оградата  се налага всички компоненти да бъдат 

извършени от един изпълнител. Възложителят, за да мотивира неразделянето на поръчката на 

обособени позиции е въвел показатели за оценка, единни за всички видове работи, като по-този 

начин се стреми да гарантира по-висоа качество на изпълнение. 

 

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

3.1. Изпълнение на СМР 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ . 

 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в 

експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните 

актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството.  

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в 

строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България 

и в Европа. 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на дейностите включени в поръчката е съгласно техническото предложение 

на участника в месеци и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или приемо-предавателен протокол. 

 



Забележка:  

1.Срокът за изпълнение на поръчката не може да е по-голям от 3 месеца от момента на 

подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво на строеж. Участник предложил по-голям срок за изпълнение се отстранява от 

участие.  

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по 

показател срок за изпълнение се представят като число в месеци с точност до втория знак 

след десетичната запетая. При превръщането на срок за изпълнение от календарни дни 

(съгласно линейния график) в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. 

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна 

мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление и/или 

предложеният срок за изпълнение превишава посоченият максимален срок за изпълнение на 

поръчката. 

 

5. Прогнозна стойност  

Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС и е максимална. 

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 250 000 лева без ДДС или                           

300 000 лева с вклйчено ДДС. 

 

ВАЖНО !!!!!! 

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с посочената 

прогнозна стойност, която се явява и максималната стойност на определения от 

възложителя бюджет като цяло.  

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата 

спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна обща 

стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата. 

 

6. Финансиране 

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури основно от  отпуснати средства 

от Община Пловдив, както и дофинансиране от  бюджета  на Аграрен университет - Пловдив. 

Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в 

лева. 

7. Плащания. Плащанията за дейностите в обхвата на поръчката, ще се извършват под формата на 

авансово, междинни и окончателно плащания, и в съответствие с ценовото предложение на 

участника, както следва: 

7.1. Авансово плащане в размер до 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора. 

Авансово плащане се извършва след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка 

и определяне на строителна линия и ниво на строеж и осигурена възможност за започване на 

изпълнението  на договора, при наличие на разполагаем финансов ресурс и представена проформа 

фактура. След получаване на авансовото плащане Изпълнителя е длъжен да издаде фактура. 

Авансовото плащане се приспада изцяло от дължимите междинни плащания. 



7.2. Междинни плащания: общият размер на авансовото и междинните плащания е до 60 % 

(шестдесет процента) от общата стойност на договора. Междинни плащания се извършват за 

действително извършени работи СМР съгласно КСС към одобрения инвестиционен проект, при 

наличие на изискуемите актове/протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издаден разходооправдателен документ, както и 

документи съгласно указанията на финансиращата програма за искане на средства, доказващи 

количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. 

7.3. Окончателно плащане е в размер на разликата получена, като от одобрените и подлежащи на 

разплащане разходи по дейностите на поръчката, съобразно стойността на договора, се приспаднат 

извършените авансови и междинни плащания към Изпълнителя. Окончателно плащане се 

осъществява за реално изпълнени дейности, установени със съответните документи след датата на 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от 

него) – Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството или окончателен приемо-предавателен протокол.  

 

8. Място и срок за получаване на документацията за обществената поръчка. Разяснения. 

8.1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за обществената 

поръчка на официалния Интернет адрес на Възложителя в раздел „Профил на купувача“ – към 

съответната процедура.  

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същия интернет адрес.  

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно. 

8.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие: 

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, възложителят публикува 

в профила на купувача писмени разяснения по реда на ЗОП. 

 

9. Гаранция. Условия и размер. 
9.1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за 

изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка.  

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за 

изпълнител на поръчката. 

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат 

в договора за възлагане на обществената поръчка. 

9.2. Гаранция за авансово предоставени средства 

Възложителят не поставя условие за задължително обезпечаване на авансово предоставените 

средства.  

9.3. По отношение Гаранциите за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП  -1% (един 

процент) от стойността на договора без ДДС; 

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция;  

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Аграрен 

университет - Пловдив, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна 

банка със срок на валидност – с 60 /шестдесет/ дни по–дълъг  срака на сключения договор. Ако 

договорът не е изпълнене/прекратен в рамките на този срок гаранцията следва да се увеличи. При 

представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или 



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

изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

Когато участникът, определен за изпълнител, избере да предостави гаранция под формата на 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез обезпечаване отговорността на изпълнителя, то 

застраховката следва да отговаря на следните изисквания: 

- да е сключена със застраховател, отговарящ на изискванита на чл.12, ал.1, т.1, 2 и 3 от Кодекса за 

застраховането (Обн. ДВ бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.); 

- застрахователната сума по застраховката да бъде равна на 1% (един процент) от стойността на 

договора без ДДС; 

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

галерия - Пловдив; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

- със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на договора. Ако договорът не е 

изпълнене/прекратен в рамките на този срок гаранцията следва да се увеличи. 

 

10. ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ 

 

В Профила на купувача към досието на поръчката са публикувани одобрени проекти за обекта, 

които съдържат цялата необходима информация за подготвяне на офертите от потенциалните 

участници, но при желание от тяхна страна да извършат посещение на обекта, то за желаещите, 

огледи ще бъдат организирани всеки вторник до крайния срок за подаване на оферти в 

часовете от 10,00 до 12,00 часа след предварително заявяване.  

Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва 

дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. 

Лицата следва да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния 

представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа 

представител със заверено пълномощно. Не е необходима нотариална заверка. Копие от 

пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.  

Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с условията на 

публичното състезание и строителната площадка и за изпълнението на поръчката, при което 

изрично декларира, че запознаването, респективно незапознаването с мястото и условията за 

изпълнение е за негов риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото 

предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка (съгласно 

Приложение № 5). 
 



РАЗДЕЛ ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Общи изисквания 

1.1. Публично състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички  

български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, 

както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство и услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените 

от възложителя условия, могат да подадат оферта. 

1.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределение на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението 

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

Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на 

горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – 

участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

1.3. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на 

подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

Забележка: На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване 

на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или 

юридически лица. 

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само 

една оферта. 

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

не може да подава самостоятелно оферта. 

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

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

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 

юридическо лице, 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. 

1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от 

възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 



обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

1.9. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се 

представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8. 

1.10. Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и 

неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези 

случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава 

актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочи 

адресът, на който е осигурен достъп до документа.   

1.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част 

от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо 

за законосъобразното провеждане на процедурата. 

1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 

подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

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

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

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

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

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

процедурата. 

1.14. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. 

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 

замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията 

по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

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

включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на 

стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато 

такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от 

договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

1.16. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 

поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

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

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще 

изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички 

документи, които доказват изпълнението на условията по-горе. 

1.17. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 

на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 



1.18. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП. За 

приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 

от ЗОП. 

1.19. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес посочен раздел І от настоящата 

документация и в данните на възложителя в публикуваното обявление за обществена поръчка, 

който представлява обособена част от електронна страница на Градска художествена галерия - 

Пловдив, за който е осигурена неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни 

средства.   

От датата на  публикуване на Решението и Обявлението  Градска художествена галерия – Пловдив 

публикува в профила на купувача, всички документи за участие в процедурата и предоставя 

неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до тях. 

Документацията за настоящата обществена поръчка е безплатна и всеки участник може да я 

изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта! 

 

2. Условия за допустимост на участниците  

2.1. По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от 

ЗОП и чл.55 ал.1 т.1, 3-5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе 

до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП. 

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или 

участник, когато: 

2.1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. 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. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с 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. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

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

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 

чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 

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

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

държавата, в която кандидатът или участникът е установен 

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



2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 

ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице 

- се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството 

на държавата, в която е установен; 

2.1.9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

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

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор 

за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга 

по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 

2.1.12. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора 

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

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

възлагане на обществена поръчка. 

 

2.2 Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7, както и 2.1.12 се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  

2.3 Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за 

когото са налице обстоятелствата по  т. 2.1.3, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на 

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

2.4. Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник - 

обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т.2. 

2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т.2.1, и т.2.2, 

освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

2.5.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а", т.2.1.6, т.2.1.9 -

2.1.12 освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по т. 2.1.5, буква "а", т.2.1.6, 

т.2.1.9 -2.1.12 се включват в списък, който има информативен характер. 

2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, 

които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или 

ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на 

подизпълнителите и на третите лица. 



2.8. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице: 

2.8.1. ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на 

обединението. 

2.9. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко 

и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и 

контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са 

налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.  

2.10.1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са: 

1) лицата, които представляват участника; 

2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 

3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по 

начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 

надзорните органи. 

2.10.2. Лицата по т. 2.10.1, подт. 1) и 2) са, както следва: 

1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския 

закон; 

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

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

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

закон; 

5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския 

закон; 

6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има 

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

8) в случаите по т. 2.10.2, подт.  1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, 

управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

2.10.3. В случаите по т.2.10.2, подт. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се 

подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

2.11. Мерки за доказване на надеждност 
2.11.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е 

предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 

основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 



2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

2.11.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

2.11.3. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

2.11.4. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост 

от вида и етапа, на който се намира процедурата. 

2.11.5. Участник, който e с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в 

процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал. 

1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 

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 предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или 

ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва 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.  

- 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. 

 

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

3.1.1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи със следния обхват: Нa ocнование  чл. 2, ал. (7) oт HAPЕДБА №1 от 30.07.2003 

г. за номенклатурата на видовете строежи – видовете строежи от Шеста категория. 

 Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат правоспосбността си чрез 

посочване на регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-

членка, в която са установени.  

Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица 

съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи 

съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на 

държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която 



лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на 

настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. 

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи 

документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора. 

 

3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците 

3.2.1. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална 

отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера 

на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е шеста  категория ). 

Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни 

(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 

документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, 

т.5,  за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, 

при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за 

чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да 

отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката е шеста категория  

строежи). 

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи 

заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за 

чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на 

полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата 

застрахователна полица. 

 

3.3. Технически и професионални способности:  

3.3.1. Участникът, пред последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва 

да е изпълнил строителство, с предмет и обем,  идентично или сходно с предмета на поръчката. 

Забележка: За „строителство, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира 

изпълнението на: оградни съоръжения и др. подобни съоръжения. 

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от 

ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а) с 

посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема. 

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на 

строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно 

декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.  



 

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Изисквания към документите: 

1.1. Всички документи се представят в един екземпляр. 

1.2. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език. В случай 

че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с 

превод на български език. 

1.3. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено 

от участника да го представлява. 

1.4. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от 

съответния участник с текст „Вярно с оригинала“. 

1.5. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите. 

 

2. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение. 

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на 

изтичане на срока за получаване на офертите. 

2.2. Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език и подписана от 

представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В случай че се подписват 

от пълномощник следва да се представи и документ за упълномощаване за изпълнение на такива 

функции. 

2.3. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец.  

2.4. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на ценовото предложение ще се 

взема предвид изписаната словом. 

 

3. Съдържание на офертите 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен 

от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

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

3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите.  

При процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

 

Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от 



участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, 

чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо. 

 

Офертата включва: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

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

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо; 

е) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета 

на поръчката; 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА: 

ВАЖНО! Участниците задължително представят съдържанието на непрозрачната опаковка и 

сканирано на електронен носител (компакт диск) освен на хартиен носител.  

1.1. Опис на документите в опаковката по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 1. 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 2)  

1.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участник в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя – в оригинал по  образец,  адрес на страницата 

на Агенция по обществени поръчки: Начало / Практика / Образци на документи след 15.04.2016г. 

http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1752276&_dad=portal&_schema=PORTAL – 

Образец № 2 от документацията. 

Насоки за подготовка  и подаване на ЕЕДОП в електронен вид: 

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с 

§ 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 

електронен вид. 

Подготовката на ЕЕДОП следва да се извърши от участниците по един от следните начини:  

1. Участниците сами да създадат (генерират) ЕЕДОП чрез информационната система за e 

ЕЕДОП. Относно създаването му моля вижте методическо указание с     Изх. номер: МУ-4 Дата: 

02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf; 

http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1752276&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf


2. Участниците могат да използват образеца на ЕЕДОП, приложен към документацията за 

обществена поръчка и подготвен с подходяща програма за текстообработка. 

Попълнените по т. 1 и т. 2 ЕЕДОП следва да бъдат подадени в електронен вид по един от 

следните възможни начини: 

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и 

подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, 

който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди 

крайния срок за получаване на офертите. 

Допълнителна информация относно подготовката на ЕЕДОП може да намерите в методическо 

указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf или на страницата на Агенцията по 

обществени поръчки, рубрика „Въпроси и отговори“ - http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

Възложителят допуска подаването на един ЕЕДОП за всички обособени позиции, по 

които кандидатства учасникът, като в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП участникът 

попълва поле 1б от раздел В: технически и професионални способности като изрежда  доставките, 

които е извършил за всяка обособена позиция, по която кандидатства. 

 

В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация. 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и 

не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, попълва и представя един ЕЕДОП.  

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 

1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.  

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата. Информацията се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, Раздели 

А, Б и В вкл. на ЕЕДОП.  

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка, 

но ще ползва капацитета на трето/и лице/а по отношение на критериите, свързани с икономическо и 

финансово състояние, технически способности и професионална компетентност, посочени от 

възложителя, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Участникът 

трябва да представи документи за поетите от третите лица задължения по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка, 

но ще ползва капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки 

подизпълнител. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице основания за 

отстраняване от процедурата. Подизпълнителят/ите трябва да отговарят на критериите за подбор, 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL


съобразно вида и дела от предмета на поръчката, които ще изпълняват. В този случай участникът 

трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения по чл. 66, ал. 1 

от ЗОП.  
Когато участникът (икономическият оператор), е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, ЕЕДОП се представя за всяко от лицата, включени в 

обединението поотделно. 

Съгласно чл. 65, ал. 7 от ЗОП когато участник в процедурата е обединение от физически 

и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на 

трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗОП в случаите по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП когато се подава 

повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се попълват от 

участника само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

икономически оператор (участник).  

Участниците посочват в част II, б. „В“ „Информация относно използването капацитета на 

други субекти“ от ЕЕДОП подизпълнителите/трети лица и дела от поръчката, който ще им възложат 

ако възнамеряват да ползват такива, а в случай че няма да ползва, то следва да се попълни част II, б. 

„Г“ „Информация за подизпълнители, чиито капацитет икономическия оператор няма да използва“. 

 

Информацията относно: 
o Наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 
o  И свързани лица, 

 

се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г „Други 

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ на ЕЕДОП.  

 

1.2.2. Когато е приложимо, участникът представя документи, удостоверяващи предприетите от 

него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се описват 

в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят 

някои или всички от изброените в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП документи.  

 

1.2.3. Участник – обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, 

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

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1 правата и задълженията на участниците в обединението; 

2 разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително 

солидарност на отговорността; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

4 представляващ обединението партньор. 

  

Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на всички 

или част от документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно 

чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

процедурата.  

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 



 

 

1.3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

1.4. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо. 

1.5. Техническо предложение (Приложение № 3), съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

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

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо; 

е) декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за 

изпълнението на поръчката – Приложение № 5; 

ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета 

на поръчката; 

1.6. Отделен запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“, 

съдържащо ценовото предложението на участника – Приложения № 4 и № 4.1.  

ВАЖНО! В отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови 

параметри“, участникът задължително прилага сканирано копие на ценовото си 

предложение, както и КСС съгласно одобрения инвестиционен проект във формат Excel с 

отключени формули, на електронен носител (компактдиск) освен хартиеното копие. Извън 

отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ не 

трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/или други данни, водещи 

до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в противен случай 

офертата ще бъде отстранена от участие. Прилагат се и авализни цени. 

 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за участие в 

процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при 

некласиране. 



РАЗДЕЛ ІV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ (ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА) 

 

Офертите следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за подаване на офертите, 

посочен в обявлението. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, 

определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са представени в 

незапечатана или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за 

получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

1. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 

различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването 

му. 

2. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен и електронен носител. 

3. Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: 

 

 

ДО 

Възложител:…………… 

Гр. …………………. 

Ул. ………………… 

ОФЕРТА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

Наименование на участника: ............................. 

Участници в обединението (когато е приложимо): 

Адрес за кореспонденция, телефон: ................. 

             Факс и електронен адрес (по възможност): ……………………………. 
 

 

4. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или 

чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите, но не по-късно от крайната дата 

и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно обявлението за изменение (ако има 

такова). 

5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването, за което на приносителя се издава документ. 

6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са 

в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 



7. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, 

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се 

подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка 

се завеждат в регистъра. 

8. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол, 

съдържащ данни за подателя на офертата, номер, дата и час на получаването й и причините за 

връщане на офертата, когато е приложимо. 



 

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ  И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Публични заседания на комисията 

Първо публично заседание - Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно посочените в 

раздел IV.2.7) „Условия за отваряне на офертите” от Обявлението за поръчка. Заседанието по 

отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Второ публично заседание - Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и 

мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите 

предложения и ги оповестява. 

2. Разглеждане на офертите за участие 

Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се осъществява от 

назначена от Възложителя комисия. 

Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл. 104, ал. 1, ал.4-6 от ЗОП, чл. 53 - чл. 60 от 

ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. 

3. Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, определена 

по критерий за възлагане Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: Цена и качествени 

показатели. 

4. За обяваването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване на 

процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, комуникацията между 

възложителя и участниците и за всички други неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП 

и ППЗОП. 

В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и Решение 

за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се прилага с приоритет както 

следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за подготовка на офертите, 

Технически спецификации, Проект на договор, Методика за оценка на офертите, Образци на 

документи и Указания за попълване на образците на документи). 

 

5.  Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка: 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 

Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както 

следва: 

5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  



-        интернет адрес: http://www.nap.bg/ 

5.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

-         София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 

5.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

-        София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443 

 

6. Комуникация между Възложител и участниците 

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 

процедура са в писмен вид и само на Български език. Писма/кореспонденция представени на чужд 

език се представят задължително в превод на Български език. Работния език за изпълнение на 

поръчката е български.   

 Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 

следните допустими начини: 

 а) лично – срещу подпис; 

 б) по пощата или чрез куриерска служба - чрез препоръчана пратка с обратна разписка, 

изпратено на посочения от участника адрес; 

 в) по факс – посочен от страните в процедурата; 

 г) по електронен път – по електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се 

подписва с електронен подпис. В случай, при уведомяване по електронна поща (вкл. и такава 

посочена на официален уебсайт на участника), моментът на получаването от 

участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на  получено при  Възложителя  

потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя електронно 

известяване/уведомяване; 

 е) чрез комбинация от тези средства. 



РАЗДЕЛ VІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме Методиката за комплексна 

оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите. 

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане 

„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта 

„Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки 

по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение 

качество/цена, както следва: 

 

Показател – П 

Максимално 

възможен брой 

точки 

П1 –  Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 50 

П2 – Ценово предложение (Цп)  50 

 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който 

може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател 

 

1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) 

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.  

 

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник 

технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-

долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническата спецификация, проектната 

документация и останалите изисквания, заложени в документацията за участие и да не бъде 

преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които 

отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на 

офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на 

техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. 

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на 

изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на 

поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата 

основания за отстраняване. 



 

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на 

обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:  

(1) Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията 

и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на 

етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на 

предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите 

изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.  

(2) Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на 

работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична 

схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между 

предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение 

на обекта и предварително обявените условия на възложителя. 

(3) Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в 

рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и. 

(4) Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 

изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да 

са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на 

нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно 

следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

 Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност 

между крайните точки на пътните отсечки; 

 Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите 

относно предстоящи строително-монтажни работи. 

(5) Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. 

Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са 

насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са 

приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични 

особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

• Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла 

и др.работни течности от механизацията; 

• Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; 

• Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; 

(6) Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен 

вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по 

дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, 

включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 

приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, 



необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, 

при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на 

качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да 

отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с 

техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.  

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи 

обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в 

съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Срокът /сроковете/ за 

изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок 

/срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на 

обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото 

предложение. 

 

ВАЖНО!  

Участник се отстранява от процедурата: 

 Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и 

предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото 

предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката; 

 Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на 

отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение; 

 

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените 

изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в 

своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на 

техническата спецификация постигане на резултати. 

 

Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) Конкретна 

оценка, 

точки 

Техническото предложение отговоря на минимално поставените 

изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително 

изискуеми елементи и в своята последователност гарантира 

навременното и спрямо минималните изисквания на техническата 

спецификация постигане на резултати, но спрямо него не може 

да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто 

формално включване или поставяне на текстове) на никое от 

определените от възложителя надграждащи условия 

30,00 точки 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу 

35,00 точки 



условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 40,00 точки 



обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 



мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

45,00 точки 



негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

Техническо предложение, което отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира 

навременното и спрямо изискванията на техническата 

спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните 

изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено 

мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу 

условия, надграждащи техническото предложение: 

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при 

изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които 

са съществени за навременното и качествено изпълнение на 

поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки 

ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те 

ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и 

предложения подход за изпълнение.  

 2. Представена е вътрешна организация като 

последователност от конкретни мерки, действия и задължения на 

отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на 

участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да 

гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с 

изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 

норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на 

ефективността при изпълнението на поръчката. 

 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи социални характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати 

лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да 

отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

50,00 точки 



мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово 

идентифицираните от възложителя като минимално необходими, 

касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на 

негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към 

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка 

мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два 

компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на 

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

ѝ. 

 

 

ВАЖНО ! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде 

отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, за оферти, в 

които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото 

предложение“ е констатирано  наличие на външни признаци за спазването им, но същите не 

отговарят на условията за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не  

допринася за качеството на изпълнението. 

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното  

предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно условие 

бъдат открити  такива пропуски и/или несъответствия, които  от една страна не могат да повлияят на 

изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и 

минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на пропуски и/или 

несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване 

качеството на изпълнението. 

Важно! Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не бъде отчетено 

условието като надграждащо техническото предложение. 

 

 

2. Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за 

изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките 

на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  

 

Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където  

 

Цi е предложената обща цена за СМР, в лева без ДДС без непредвидени разходи съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник. 

Цmin е минималната предложена обща цена за СМР, в лева без ДДС без непредвидени разходи 

съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници. 

Цп е оценката по показателя. 



 

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база предложената 

обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката при изпълнение на обекта 

без в нея да се включва стойността на непредвидените разходи. 

 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  

 

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 58, 

ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

1. Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. При 

изпълнение на СМР следва да се спазват следните правила: 

 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях са определени от 

изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ. Строителят (лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява строителните работи в съответствие със спецификата на обекта, 

Техническия инвестиционен проект и указанията на Възложителя. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и предаването на съответните 

ремонтни работи, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните 

актове и протоколи съобразно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 

Към настоящата документация е приложена подробна количествена сметка, посочваща 

вида и количеството на необходимите за извършване работе на обекта на поръчката. 

Към настоящата документация е приложен и Технически  инвестиционен проект по част: 

архитектура, конструктивна и трасировъчен план.  

Участниците следва при оферираренето задължително да се съобразят с изискванията 

на приложения технически инвестиционен проект, като изпълнението на обекта следва 

задължително да отговаря на заложените изисквания в проекта за материали, в това число 

визия и изглед. 

 

 
 2.Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите. 

 
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

приложения Технически проект, с изискванията на българската нормативна уредба, техническите 

спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите 

строителни практики в България и в Европа, както и да отговаря на спецификата на обекта. 

Следва да се уточни, че изпълнението по приложената Количествена сметка е  предвидено да се 

извърши със стоманобетонови стъпки  от 40 см. ширина и 80 см  дълбочина.    

 

 3. Изисквания към материалите, влагани в строителството. 

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на изпълнителя на 

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да 

има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания 

за прилагане, изготвени на български език. Изискването се отнася за нови материали различни от 

необходимите за обекта камъни или др. подобни. 

На строежът следва да бъдат доставени само строителни продукти,които притежават 

подходящи  характеристики за  монтиране и само такива, които са заложени в проектите със 

съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и 

нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство, както 

и да отговарят на спецификата на обекта. 



Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ инвеститорски надзор на 

строежа. 

Доставката   на   всички  продукти и  материали,   необходими  за изпълнение на оградата е 

задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на 

изискванията в българските и/или европейските стандарти и  на спецификата на обекта,. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с възложителя всички влагани в 

строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 

одобрените материали следва да бъде съгласувана и приета от възложителя. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от 

строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на възложителя. 
 
 

4. Изисквания относно опазване на околната среда 
 При изпълнение на ремонтните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в 

рамките само на строителната площадка за целите на строителството на оградата. След 

приключване на строителните и монтажни работи Изпълнителят е длъжен да  изтегли цялата си 

механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.  

 Следва да се опазват зелените площи, там където минава оградата. 

 

5. Системи за проверка и контрол на работите в процеса и тяхното изпълнение - 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражни инвеститорски контрол съгласно  

ЗУТ. 
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 

съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на 

констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и 

Възложителят уведомява Изпълнителят за нарушение в договора. 

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават 

за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници 

и се извършват съответните изпитвания. 

 

 

 


