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ЧАСТ ВТОРА
Раздел I

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1.ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е: Строително –
монтажни работи по проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и
разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община
Раковски, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007 -2013 г. по договор
за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010 по схема за „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
В предмета на обществената поръчка се включват следните подобекти:

 „Корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски, Община
Раковски”;
 „Корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в село Шишманци,
Община Раковски”
Река Сребра преминава през гр. Раковски (кв. Ген. Николаево) и с. Шишманци – терени в
регулационните граници на населените места. Предвидените мероприятия по реката е с обща
дължина около 1630 м. – в потенциално опасни участъци от разливи и щети.
Река Сребра се класифицира като малка река в равнинна област. Поради малката водосборна
област оттока е непостоянен – значително нараства при интензивни валежи и снеготопене и
много малък през сухи периоди. Твърдият отток по реката е от маломерни по зърнометричен
състав утайки. Дъното е песъкливо - тинесто, затлачено и благоприятно за буйно обрастване.
Бреговете са с променлива височина със силно занижена пропускателна способност.
Водосборния басейн попада в умерено – континенталната климатична подобласт.
Водосборната област на р. Сребра се ограничава на север от вододела на Средна гора, на юг
от водосбора на р. Херманситска и на изток и запад граничи с водосборните басейни на
съседните малки реки.
Преобладава равнинен терен, с малки заоблени възвишения, които се пресичат от плитки
долове, което предполага относително бавно формиране на високият отток. Наблюдава се и
ретензионен ефект на ниските, заливаеми площи. Река Сребра е малка равнинна река, като
основните й притоци са малки безименни дерета, които са обичайно сухи. Може да се приеме,
че естествени езера и блата във водосбора няма. Гъстотата на речната мрежа във водосбора е
0,32 км/км2.
Хидрогеоложките условия на района се характеризират с разпространението на подземни
води в кватернерните отложения. Наклона на водното огледало на подпочвените води е от
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северозапад към югоизток. Дълбочината на подпочвените води по отношение на терена е от
1,50 м. в южната част на района, до 3,50 м. в северната част.
Особеност на реката е малкият надлъжен наклон, който формира относително малки
скорости, което пък предполага висока стойност на отлаганията. При високи води
транспортиращата способност на речното течение се увеличава значително и това води до
ерозиране на бреговете, там където липсва облицовка.
І. Съществуващо положение :

Разглежданите участъци от реката попадат изцяло в регулацията на гр. Раковски и с.
Шишманци и са били обект на стари проектни разработки с цел почистване на речното корито
от обрастване с храсти и дървета, укрепване на бреговете и около устоите на мостовете и
почистване от наноси и изхвърляне на отпадъци. Изпълненото по тях строителство частично е
подобрило хидравличната картина по улавянето и отвеждане на повърхностния отток и част
от изворните води в поречието. Но поради ограничение на ресурсите не е могло въпросите по
проводимостта и сигурността да се решат докрай.
В последните години в резултат на обилни валежи по речното корито е преминавала висока
вълна, която е излизала зад бреговете и е заливала прилежащите имоти с жилищните и
стопански постройки.
Коритото е със земно дъно и облицовани откоси със суха каменна зидария - трапецовиден
профил с преминаване под няколко броя пътни мостове и пешеходни пасарелки.
Състоянието на речното корито не много лошо – силно обрасло с дървета и храсти, затлачено
и със стеснен профил (трапецовиден до триъгълен).
ІІ. Ново решение :
За стабилизиране на напречните профили се предвижда корекция на речното корито с обхват
до оразмерителните водни количества с обезпеченост Р = 1,00 % и проектен запас (съгласно
“Норми за проектиране на канализационни системи”, глава трета, ІІІ раздел, чл. 43), като е
необходимо да се провери и преминаването на висока вълна с обезпеченост Р = 0,10 %.
Бреговете се облицоват в схема - тип подпорна стена по част Хидротехническа. С
подобряването на проводимостта ще се осигурят и незатлачващи скорости на водният поток.
При мостовете е необходимо да се изградят дънни, бетонни прагове за предпазване на устоите
им от изравяне и аварии. За целта ще се оформи малко трапецовидно корито (с оформен
профил в бетоновите дънни прагове), което да провежда минималните водни количества при
маловодие.
Новото решение за конструкцията и размерите на напречният профил ще даде възможност за
бъдещи почиствания на речното дъно от тлакове машинно, с багер.
В процедурата се предвижда изпълнението на следните строително – монтажни
работи за посочените подобекти:
„Корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски, Община
Раковски”
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Обекта се намира на р.Сребра в участъка от ул.Г.С.Раковски до ул. Тримонциум, гр.
Раковски, изградени мостове за непрекъснатост на основните улици в населеното место.
Техническия проект обхваща участък от 348,46м.
Изпълнението на подпорната стена по левия бряг между профил 10 и 12 ще се
извърши на ламели по 3м, за да се предпази съществуващата в близост ограда на имота. След
моста на ул. Михаил Добромиров подпорната стена в близост до съществуващ трафопост ще
се изпълни чрез ламели с дължина 2м. По десния бряг от моста на ул. Михаил Добромиров до
профил 10 има съществуваща каменна подпорна стена, Трасето започва от км 0+000 при
ул.Тримонциум и завършва при км 0+348,46 при моста на ул. Г.С.Раковски, след който до
края на населеното место има изградена корекция на коритото на реката.
Нивелетата на проектното дъно следва приблизително формиралото се естествено
такова, като се налага малко удълбочаване, за да се получи профил, който да провежда
оразмерителните количества.
При изтегляне на нивелетата е съобразено начало и край участък да удовлетворява
предпоставката на съществуващите коти дъно в граничните точки. По трасето е оформен
наклон на дъното 0.47 %.
За стабилизиране надлъжния наклон са предвидени дънни стоманобетонови прагове
напречно оформящи ригола с h=0.20 m. Същите отстоят на около 20 m един от друг, като
такива има и в началото и края на участъка и при всеки съществуващ мост.
Напречния профил в този участък е правоъгълен с ригола по оста оформена чрез
дънните прагове. Дълбочината е определена от подпорните стени с h=2.50 m. Дъното на
реката в този участък между праговете е земно легло . Напречното сечение провежда водно
количество с обезпеченост 1 %, което е 31,35 m3/s и водно количество с обезпеченост 0.1 % 43,87 m3/s.
Преди и след мостовете има съществуващи крилни стени. Новите подпорни стени ще
се изградят непосредствено след крилните стени с оформя която ще бъде запазена и пред нея
ще се изгради бетоновата.
Изпълнението на строителните работи по корекцията на реката ще се извършва на
участъци по 50м, съобразено с проекта за временна организация на движението.
Напречен профил – разглеждания участък няма коригиран профил .Широчината на
дъното е от 3 до 8 метра в разглеждания участък.Наклоните са малки и променливи.
Профилът е трапецовиден без кюне за обичайния нисък отток.Дъното е песъкливо-тинесто с
буйна растителност.
Съоръжения за оформяне и стабилизиране коригираното сечение на реката:
Подпорни стени:
За стабилизиране коригираното сечение на реката са предвидени два типа монолитни
стоманобетонови стени продиктувани от хидравличните изчисления и от даденостите на
бреговете и прилежащите регулации на улиците. Изпълнението е от бетон В 20 и армировка
от Ст. А I и Ст. А III.
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- височина 2.50 m с ширина на основата от 0.50 m, а връхната част – 0.30 m. Откъм
пътя стената е отвесна.
- фундирането е с дълбочина 0.60 m, като петата към реката е 0.75 m, а към насипа –
1.00 м..
Подпорните стени се изпълняват на участъци с дължина от около 5 m, като всеки
следващ се изпълнява след декофриране напречното сечение на изпълнен съседен участък.
Към всеки участък са предвидени 5 бр. барбакани от PVC тръба Ф 110 отстоящ на 30 cm от
основата на стената с наклон от 3 %, който наклон продължава и откъм насипа по
повърхността на тампонирана глина за водоплътност. Над трамбованата глина да се положи
трошен камък за дренажна призма с основа 0.70 m и откос 1:1 към стената с височина от 0.70
m.
За създаване на здрава връзка между тялото на стената и фундамента при цокълната
фуга в случай, че се налага прекъсване при бетонирането, е необходимо да се извърши
почистване на последната с телена четка и измиване с вода и тогава да се излива бетона от
първия пласт на тялото.
Дънни прагове:
През около 20 m по дъното ще се изградят дънни прагове с ширина 0.40 m и
дълбочина към стените – 0.80 m, а по оста – 0.80 m с което се оформя дъното като ригола(за
участъците с широчина на напречния профил равен и по голям от 2м..). Праговете ще се
изпълнят от бетон В 20 и армировка от Ст. А I и Ст. А III.
След декофрирането на праговете след тях по посока на течението обратния насип да
се изпълни от едроломен камък за елиминиране възможността от изравяне.
„Корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в село Шишманци,
Община Раковски”
Техническия проект обхваща участък от 1276,47м. В ситуационно отношение
коригираната ос на реката в участъка подлежащ на коригиране е съобразена с регулационен
план на с.Шишманци.
От км 0+594,48 до км 1+276,47 по левия бряг има съществуваща подпорна стена от
каменна зидария почти съборена. В този участък отстоянието на реката до асфалтовия път,
минаващ успоредно, е на достатъчно разстояние, така че при необходимост ще се събори
компрометираната каменна подпорна стена и ще се изгради бетонова – тип: с отстъп на
основата пред и зад стената и трапецовидно сечение на стената. По десния бряг в същия
участък заради близостта на асфалтовия път, ще се запази каменната подпорна стена и пред
нея ще се изгради бетоновата . За да не се срути съществуващата стена при извършване на
изкопните работи за основата на бетоновата стена, ще се работи на ламели до 3м. По десния
бряг типа на бетоновата стена е с отстъп само пред стената и правоъгълно сечение на стената,
това се обуславя от недостатъчното отстояние до асфалтовия път.
Изпълнението на строителните работи по корекцията на реката ще се извършва на
участъци не повече от 50м, съобразено с проекта за временна организация на движението.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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В участъка подлежащ на коригиране и предмет на настоящата техническа разработка, речното
корито е добре оформено. Бреговете са стръмни и обрасли с дървета и храсти.
При пълноводие водите излизат от речното корито, като нанасят щети на прилежащите
имоти и същевременно се рушат бреговете.
В участъка за корекция съществуват стоманобетонови мостове, които провеждат
оразмерителните водни количества и се запазват. Някой са с отвор 10м. те диктуват
определят широчината на корекцията.
Съоръжения за оформяне и стабилизиране коригираното сечение на реката:
Подпорни стени:
За стабилизиране коригираното сечение на реката са предвидени два типа монолитни
стоманобетонови стени продиктувани от хидравличните изчисления и от даденостите на
бреговете и прилежащите регулации на улиците. Изпълнението е от бетон В 20 и армировка
от Ст. А I и Ст. А III.
- височина 2.50 m с ширина на основата от 0.50 m, а връхната част – 0.30 m. Откъм
пътя стената е отвесна.
- фундирането е с дълбочина 0.60 m, като петата към реката е 0.75 m, а към насипа –
1.00 м..
Подпорните стени се изпълняват на участъци с дължина от около 5 m, като всеки
следващ се изпълнява след декофриране напречното сечение на изпълнен съседен участък.
Към всеки участък са предвидени 5 бр. барбакани от PVC тръба Ф 110 отстоящ на 30 cm от
основата на стената с наклон от 3 %, който наклон продължава и откъм насипа по
повърхността на тампонирана глина за водоплътност. Над трамбованата глина да се положи
трошен камък за дренажна призма с основа 0.70 m и откос 1:1 към стената с височина от 0.70
m.
За създаване на здрава връзка между тялото на стената и фундамента при цокълната
фуга в случай, че се налага прекъсване при бетонирането, е необходимо да се извърши
почистване на последната с телена четка и измиване с вода и тогава да се излива бетона от
първия пласт на тялото.
Дънни прагове:
През около 20 m по дъното ще се изградят дънни прагове с ширина 0.40 m и
дълбочина към стените – 0.80 m, а по оста – 0.80 m с което се оформя дъното като ригола(за
участъците с широчина на напречния профил равен и по голям от 2м..). Праговете ще се
изпълнят от бетон В 20 и армировка от Ст. А I и Ст. А III.
След декофрирането на праговете след тях по посока на течението обратния насип да
се изпълни от едроломен камък за елиминиране възможността от изравяне.
За обекта има изготвен технически проект с хидрология, геодезия, геология, ПБЗ,
който е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Раковски, всеки ден
от 09:00 часа до 16: 00 часа.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ - не се
предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
3. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - мястото за изпълнение на
поръчката е гр. Раковски и с. Шишманци.
4. СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА участника, но не по-повече от 15 месеца.

по предложение на

5. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.

Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо
от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал.
5 от ЗОП.

6. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Проектната стойност на обществената поръчка е 738 484 лв. без ДДС
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се предлага от

участника в Офертата му – Плик № 3 ”Предлагана цена” – Приложение № 7.

В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото

изпълнение на обекта .

Финансирането на обект на обществената поръчка ще се осигури съгласно условията

на Оперативна програма „ Регионално развитие 2007 -2013 г.” по схема за безвъзмездна
финансова помощ

BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребно мащабни мерки за

предотвратяване на наводнения в градските агломерации” по Оперативна Програма
„Регионално Развитие” 2007 – 2013

7. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ
Заплащането на строителните и монтажни работи за изпълнението на обекта на

поръчката ще се извършва по следната схема:

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 ( десет ) % от

цената на СМР ( по чл. 4, ал.1, т.1 от Договора ) с включен ДДС, в срок до 30 работни дни от
от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка, след представяне

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща
пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане и начислено ДДС.

и фактура на

Банковата гаранция за авансовото плащане се освобождава след извършени и отчетени

СМР на стойност надвишаваща стойността на авансовото плащане.
7.2. Междинните плащания:

7.2.1. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него

работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка

позиция след представяне на Акт ( Протокол № 19) за действително извършените разходи за

изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обекта в срок от 30 дни след представяне на оригинална фактура.

7.3. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава

65 % от стойността на Договора.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща окончателно извършените СМР ( 35 % от стойността

на Договора) след предаване и въвеждане на обекта в експлоатация, след издаване на
Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Раздел II
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Категория на строежа и характерни особености на площадката.
Съгласно Наредба 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи строежът е
първа категория.
Укрепването на бреговете с монолитни стоманобетонови подпорни стени има за задача
да даде трайно устойчив характер на корекцията на дерето в участъка предмет на
разработката. С това се оформя напречно сечение провеждащо оразмерителните водни
количества, а с дънните прагове се стабилизира дъното на реката, което е предпоставка и за
запазване устоите на мостовете фиксиращи участъка.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Това ще ограничи случаите на заливане предразположени по своето местоположение
имоти, както и прилежащите улици. Фиксиране в ситуационно положение на р.Сребра в
чертите на гр.Раковски и с.Шишманци.
Организация на изпълнение.
Последователностите на строителните процеси следва да е съобразена със
спецификата на строежа, а именно водното течение на реката не се предвижда да се
отвежда извън строителната площадка. Съобразявайки се с това, като примерна схема за
изпълнение е следната:
- строежът, като прагове и подпорни стени ще се извършва срещу течението –
основно изискване при корекции на реки;
- водата ще се обособи като течение посредством изкопни работи за оформяне на
траншея към левия бряг извън обсега на дънните прагове;
- изпълняват се дънните прагове, включително и заскалявката след всеки един от
тях, подравнява се терена предвиден за дъно на реката според праговете;
- преди подготовката за изграждане на подпорните стени по ляв бряг, течението се
отправя по оформеното вече кюне;
- насипните работи зад подпорните стени, като тампониране с глина, дренажна
призма и обратен насип да започнат след като са минали минимум седем дни от полагането
на бетона;
- полагането на бетона на стената да се изпълнява преди да са изминали три дни от
изпълнението на бетоновите работи по фундамента;
- елементите определени с дължина по пет метра да се изпълняват като съседни след
като са изминали три дни от изпълнения – стена и фундамент;
- за тази цел кофражни, армировъчни и бетонови работи за подпорните стени и
дъното да се изпълняват гребеновидно /през един елемент/ с работни секции от 25 м, , като
подложния бетон се излива за цялата работна секция;
Временно строителство.

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си
строителна база на място, посочено от Възложителя. Тя трябва да осигури нормални санитарно
- хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ,
снабдяване с питейна вода.
Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните
складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за
съхранението им;
- площадки за складиране на строителни отпадъци;

- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за
изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно
ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови
помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за
своя сметка.
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на
СМР, включително за местата със специфични рискове.
Задължително да се спазва Наредба №7 за минимални изисквания на ЗБУТ на
работните места и при изпълнение на работно оборудване.
Изпълнителят да се съобразява с изискванията на всички действащи правила за
безопасност в строителството. Ръководителят на обекта е длъжен:

•
Да осигурява необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за
всяка строителна площадка извършва оценка на риска и в съответствие с това провежда
необходимите мероприятия.
•
да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно
облекло.
•
Да осигури необходимите санитарно-битови условия съгласно санитарнохигиенните изисквания.
•
Да разработи и утвърди вътрешни документи (заповеди) за осигуряване на
ЗБУТ.
•
Да определи със заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за
ЗБУТ и провеждане на инструктажите.
•
Съвместно с органите на ДА “Гражданска защита” и НСПАБ да разработи и
утвърди План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и План за евакуация
на работещите при нужда.
Да се грижи за здравето и сигурността на всички лица които се намират на
строителната площадка, като се грижи за недопускане на лица незаети със строителството
на площадката.

Когато СМР се изпълняват от две или повече строителни предприятия на една и
съща строителна площадка, главният изпълнител се задължава да разработи съвместно с
подизпълнителите мероприятията по безопасността, хигиената на труда и пожарната
безопасност (БХТПБ) и да определи отговарящите за изпълнението им лица, които
ръководят или управляват съответните трудови процеси. Техническият ръководител на
главния изпълнител координира мероприятията и дейностите по БХТПБ при изпълнение на
СМР на строителната площадка. Преди започване на работа от страна на подизпълнителите
главният изпълнител се задължава да им предаде с протокол обезопасени всички работни
площадки.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са осигурени с
необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла.
Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът,
инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната
работа и на работната или околната среда, да са в изправност и да са обезопасени.

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите
напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на
техническия ръководител, след отстраняване на съответната опасност.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни
климатични условия. Техническият ръководител своевременно информира работещите за
очаквани резки промени в климатичните условия.
Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти,
които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и
други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително –
монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проектите,
отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със
съответните сертификати за произход и качество и/или декларация, удостоверяваща
съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените
изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания
към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа,
работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до
строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще
осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв
достъп.
Задължения на Изпълнителя.
•
Изпълнителят е длъжен да разработи и утвърди заповеди, образци и
др. за осигуряване на ЗБУТ, съобразно конкретните условия.
•
Да актуализира същите при изменение на условията при изпълнение на СМР.
•
Да
отстранява
от строителната
площадка
работещи,
които
с
действията
или
бездействията
си
застрашават
своята
или
на
останалите работещи безопасност.
•
Да провежда инструктаж, обучение, повишаване на квалификацията и
проверка на знанията по ЗБУТ на работещите.
•
Да изисква спазване на инструкциите за работа с различни материали.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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•
Да
предприема допълнителни
мерки
за защита на работещите на
открити работни места при неблагоприятни климатични условия.
• Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни
инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.
• Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на строежа със
собствени сили и средства в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя,
и с издаденото Разрешение за строеж.
• Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната
документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи,
нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната
площадка.
• Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на
строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви
злополуки, които се случват там.
• Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна
ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за
изпълнение на строежа.

• Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според
одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да
съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други
нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги
отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на
работите от негова страна и от съответните държавни институции.

• Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа.
Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и
подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в
обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е
промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.
• По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят
трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,
както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и
хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация
на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на
строителната площадка.
• Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове в
страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и
други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически
нормативни документи за строителство.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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• При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да
ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
• След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителя е длъжен
да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си
механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
• В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат
съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Дейности по приемане на строежа
Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл.176,
чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в
експлоатация са за сметка на Възложителя.
Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.

1. Закон за устройство на територията

2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите

4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти

5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОБЕКТ: „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ
НАВОДНЕНИЯ, ЧРЕЗ КОРЕКЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА
РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СРЕБРА В ГР.РАКОВСКИ И
С.ШИШМАНЦИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ПОДОБЕКТ: „КОРЕКЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ

НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СРЕБРА В ГР.
РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ”

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
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програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Техническа спецификация

1.Кратко описание на обекта
1.1.Съществуващо положение
Река Сребра минава през регулацията на гр. Раковски, като по цялото това трасе са
изградени мостове за непрекъснатост на основните улици в населеното место.
В чертите на регулацията на гр. Раковски река Сребра може да се квалифицира като
малка река в равнинна област. Профилът е правоъгълен без кюне за обичайния нисък отток.
Част от коритото на реката е почистено и коригирано от предходни проекти. Останалата част
от коритото е затлачена и с недостатъчно сечение и наклон, поради което при високи води се
заливат прилежащите площи. Бреговете са променливи и пропускателната способност е силно
занижена.
Реката се пресича от няколко кабела и от главен водопровод, захранващ населеното
място.
В участъка за корекция, който е от ул.”Г.С.Раковски” до ул.”Тримонциум” съществуват
стоманобетонови мостове, които провеждат оразмерителните водни количества и се запазват.

1.2.Проектно решение
За постигане на изискванията за корекция и разширяване на речното корито, в проекта е
предвидено:
1. Почистване на речното корито от наноси, растителност и отпадъци;
2. Изграждане на нови подпорни стени
3. Изграждане на дънни прагове
Изпълнението на подпорната стена по левия бряг между профил 10 и 12 ще се извърши
на ламели по 3м, за да се предпази съществуващата в близост ограда на имота. След моста на
ул. „Михаил Добромиров”, подпорната стена в близост до съществуващ трафопост ще се
изпълни чрез ламели с дължина 2м. По десния бряг от моста на ул. „Михаил Добромиров” до
профил 10 има съществуваща каменна подпорна стена. Трасето започва от км 0+000 при
ул.„Тримонциум” и завършва при км 0+348,46 при моста на ул. „Г.С.Раковски”, след който до
края на населеното место има изградена корекция на коритото на реката.
Новите подпорни стени са еднотипни:

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Подпорна стена

2. Общи изисквания
Всички работи, изпълнявани в тази част, трябва да бъдат в строго съответствие с
утвърдените чертежи, цитираните стандарти и спецификации.
Настоящите Строително-монтажни работи, (включително, но не ограничени до
изредените) ще бъдат изпълнени от Изпълнителя,
а именно: корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере (вкл. доставка
на всички материали, изкопни работи, инсталационни работи и строителни работи), с всички
необходими дейности съпътстващи изпълнението на СМР.
Крайната цел при изпълнението на проекта е:
• да се намери оптималното решение на корекционните мероприятия в чертите на
гр.Раковски;

•
•

да се подобрят санитарно-хигиенните условия в участъка;

да се създадат условия за безаварийно провеждане на високите води;
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•

трайно устойчив характер на корекцията на дерето в участъка предмет на
разработката, чрез укрепването на бреговете с монолитни стоманобетонни
подпорни стени;

•

запазване устоите на мостовете фиксиращи участъка, чрез оформяне на напречно

сечение провеждащо оразмерителните водни количества и стабилизиране дъното на
реката, с дънните прагове;

•

ограничаване

на

случаите

на

заливане

на

предразположени

•

фиксиране в ситуационно положение на дерето в чертите на гр.Раковски.

местоположение имоти, както и прилежащите улици;

по

своето

Работите в тази част се отнасят за корекция, почистване и разширяване на речното
корито на дере.

3. Технически характеристики
Напречния профил на реката в част от разглеждания участък е смесен профил, а именно:
правоъгълен с ригола по оста оформена чрез дънните прагове, дълбочината е определена от
подпорните стени с h=2.50 m.
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Напречен
профил
№
Профил 1
Профил 2
Профил 3
Профил 4
Профил 5
Профил 6
Профил 7

Дължина
Нова подпорна
/по остта
стена
на
десен
речното
бряг
корито/ ляв бряг
м
м
м
21.86

21.86

21.86

33.98

33.98

33.98

19.57

19.57

19.57

20.92

20.92

20.92

14.29

14.29

14.29

21.91

21.91

21.91

Съществу
ваща
подпорна
стена
ляв бряг
м

десен
бряг
м
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Напречен
профил
№
Профил 7
Профил 8
Профил 9
Профил 10
Профил 11
Профил 12
Профил 13
Профил 14
Профил 15
Профил 16
Профил 17
Профил 18
Профил 19
Профил 20

Нова подпорна
Дължина
стена
/по остта
десен
на речното
бряг
корито/ ляв бряг
м
м
м
5.88

5.88

5.88

31.40

31.40

31.40

20.58

20.58

20.58

10.39

10.39

10.39

19.99

19.99

19.99

12.00

12.00

12.00

17.76

17.76

17.76

20.21

20.21

20.21

17.26

17.26

17.26

18.27

18.27

18.27

8.50

8.50

8.50

14.12

14.12

14.12

14.39

14.39

14.39

Съществув
аща
подпорна
стена
ляв бряг
м

десен
бряг
м

По оста на корекцията, дължината на трасето е 348.46 м.
4. Земни работи
4.1.Извършване на изкопите
Изкопите по трасето трябва да се извършват в съответствие с линии, нива, размери и
дълбочини, както е указано в чертежите. Дълбочината на изкопите да бъде в съответствие с
надлъжните профили.
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При извършване на изкопни работи и транспортиране на земни маси и строителни
отпадъци от обекта, както и доставки на материали и др., да се спазва проекта по част БВОД.
Изпълнителят ще трябва да изнесе изкопа на такова разстояние, каквото му бъде указано
от Общината.
Към техническия проект е разработена част БВОД, която трябва да се съблюдава от
изпълнителя.
Изпълнителят изцяло носи отговорност за всички произтичащи от неговата небрежност
действия, по отношение на безопасността.
Строителството да се извършва с подходяща за целта строителна техника и
механизация.
4.2.Обратен насип

Материали за изпълнение на обратен насип:
• глина – глинена възглавница/тампон;
• каменна фракция със зърнометрия 5/20;
• каменна фракция със зърнометрия 20/40;
След декофрирането на праговете, преди и след тях обратния насип да се изпълни от
едроломен камък за елиминиране възможността от изравяне на същите.
Към всеки участък на монолитната стоманобетонова стена са предвидени 5 бр.
барбакани от PVC тръба Ф 110 отстоящ на 15 cm от основата на стената с наклон от 3 %,
който наклон продължава и откъм насипа по повърхността на тампонирана глина за
водоплътност. Над трамбованата глина да се положи трошен камък за дренажна призма с
основа 0.70 m и откос 1:1 към стената с височина от 0.70 m.
Уплътнението на обратната засипка с глина /на пластове от 20 см/ и трошен камък /на
пластове от 20 см/, да бъде изпълнено по такъв начин, че да бъде достигната 98% от
плътността на глината/трошения камък, в ненарушено състояние. Навлажняването на
материала за обратна засипка да бъде използвано в помощ на уплътнението или както е
изрично указано.
Целият обратен насип да бъде уплътнен, както бе указано по-горе и всички действия
произтичащи от това ще бъдат за сметка на Изпълнителя и той ще трябва веднага да осигури
евентуално всякакви допълнителни материали до удовлетворяване на Възложителя.
5. Съоръжения за оформяне и стабилизиране коригираното сечение на реката
5.1. Изисквания за материалите влагани за подпорна стена, дънни прагове и барбакани
Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в,
техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да
представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и
стандарти.
Производителят трябва да притежава собствена система за управление на качеството в
съответствие с ISO 9001:2000 или еквивалент, гарантираща постоянно качество на изделията.
При проектиране и полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.
Всички материали, влагани при изпълнение на СМР трябва да отговарят по вид, тип и
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качество на изискванията на Проекта и предписанията на тази спесификация.
Няма да се допуска използването на материали без документ, определящ неговите
качества и без технология за приложението му.
5.2.Съоръжения по трасето на речната корито – общи характеристики
За стабилизиране коригираното сечение на реката са предвидени монолитни
стоманобетонни стени. Изпълнението е от бетон В 12.5 и В 20 и армировка от Ст. А I и Ст. А
III.
5.2.1. Подпорни стени

- височина 2.50 m с ширина на основата от 0.50 m, а връхната част – 0.30 m. От към
пътя стената е отвесна.
- фундирането е с дълбочина 0.60 m, като петата към реката е 0.75 m, а към насипа е
1.00 m.
Подпорните стени да се изпълняват на участъци, с дължина от около 5 m, като всеки
следващ се изпълнява след декофриране, напречното сечение на изпълнен съседен участък.
Към всеки участък са предвидени 5 бр. барбакани от PVC тръба Ф 110, отстоящ на 15 cm
от основата на стената с наклон от 3 %, който наклон продължава и откъм насипа по
повърхността на тампонирана глина за водоплътност.
5.2.2. Дънни прагове
През около 20 m по дъното ще се изградят дънни прагове с ширина 0.40 m и дълбочина
към стените – 0.80 m, а по оста 0.60 m. Праговете да се изпълнят от бетон В 20 и армировка от
Ст. А I и Ст. А III, съгласно приложените чертежи и детайли в проекта.
5.3.Условия за полагане на бетон, армировка, кофраж и барбакани
5.3.1. Общи характеристики
За стабилизиране коригираното сечение на реката са предвидени монолитни
стоманобетонови стени продиктувани от хидравличните изчисления и от даденостите на
бреговете и прилежащите регулации на улиците. Изпълнението да е от бетон В 20 и
армировка от Ст. А I и Ст. А III. Всички видове СМР за подпорните стени да се изпълняват на
участъци с дължина от около 5 m, като всеки следващ се изпълнява след декофриране
напречното сечение на изпълнен съседен участък.
Армирането и кофражните работи ще се изпълнят върху подложен бетон В 12.5 с
дебелина от 10 cm.
През около 25 m по дъното ще се изградят дънни прагове с ширина 0.40 m и дълбочина
към стените – 0.80 m, а по оста – 0.60 m, с което се оформя дъното като ригола . Праговете да
се изпълнят от бетон В 20 и армировка от Ст. А I и Ст. А III.
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Към всеки участък на монолитната стоманобетонова стена са предвидени 5 бр.
барбакани от PVC тръба Ф 110 отстоящ на 15 cm от основата на стената с наклон от 3 %.
5.3.1.1. Бетонови работи
Бетонът трябва да отговаря на следните стандарти или еквивалентни такива:
БДС 7268-83; БДС 9673-84 и БДС EN 206-1.
Транспортирането на бетонната смес до местовлагането да се извършва с бетоновози и
автобетонобъркачки. За да се предотврати разливането на сместа при изсипване от високо да
се използват направляващи средства (улеи и хоботи) и автобетонпомпи.
Бетонирането на стени и други вертикали се извършва на участъци, съгласно проекта.
Уплътняването на бетонната смес е задължително, за да се получат високо механични
свойства на конструкцията. При бетонирането да се използват вибратори и вибровакууми. По
този начин се постига най-голяма възможна плътност на бетона и най- доброто слепване към
армировката.
Не трябва да се извършват движения върху бетона, както да се натоварва и да му се
оказват сътресения. Трябва да му се осигури нужната влажна среда, за да не се напука.
Времето за транспорт, полагане и уплътняване е до 45 мин, а при горещо и ветровито
време – до 30 мин. При горещо време откритите бетонни повърхности се покриват. Ако е
нужно бетона да се втвърди по бързо се използват високоякостни цименти или ускоряващи
химически добавки, които се поставят при приготвянето или топлинна обработка на бетона
след полагането. Най- ефикасни са бързовтвърдяващите цименти и химическите добавки. За
ускорено втвърдяване на бетоните още се използват пластифициращи и комплекснодействащи добавки.
Основните изисквания при бетониране в зимата са: използване на топли бетонни смеси,
транспортиране и полагане по най- късия и бърз начин, не трябва да се полага върху
замръзнала основа. Втвърдяването на бетона при зимни условия се извършва по
метода „термус”, чрез допълнително нагряване или чрез химически добавки.
Грижи след полагането:
След като се положи и уплътни, бетонът трябва да се предпази от силно съсъхване,
което причинява появата на пукнатини. За това след бетонирането трябва да се положат
специални грижи за него, докато се набере поне 50 % от проектната си якост.
• При t º над 25 ºС, трябва да се попречи на бързото изпаряване на водата. Прясно
залетият бетон се покрива с кофражни платна, брезент и др., и се полива с вода през
2-3 часа. След 24 часа покриващите части могат да се махнат, но поливането
продължава още 7-14 дни, в зависимост от температурата. През нощта поливането
може да става през 4-6 часа, тъй като отдаването на влага се намаля.
• При вятър бетона се закрива по същия начин, за да се предпази от бързото
изпаряване на водата.
• При дъжд бетона се предпазва от пряко намокряне и измиване.
ПРИ БЕТОНИРАНЕТО ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ /при температура на въздуха под 5
градуса/ НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ЗАМРЪЗВАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС.
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5.3.1.2.Кофражни работи
Кофражът трябва да отговаря на следните стандарти или еквивалентни такива:
БДС EN 13377:2003 – готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация
и оценяване
БДС EN 12812:2004 – кофраж и скеле за подпиране на кофраж. Изисквания за
изпълнение, методи за проектиране, изчисляване и монтаж
Кофражите служат да поберат бетонната смес и армировката, като осигуряват нужната
форма. Те създават възможност за удобно монтиране на армировката и полагането на сместа,
до получаването на нужната якост, за да се декофрира. Важно за кофражите е да бъдат здрави,
за да издържат на натоварването при бетонирането. Основните елементи са кофражна форма,
укрепващи средства и носещо скеле. Според вида, от който са изработени, кофражите са
дървени, с обшивка от водоустойчив шперплат, стоманени, стоманобетонни, комбинирани.
5.3.1.3.Декофражни работи
Декофрирането на бетона се извършва при достигане на необходимата якост на бетона и
предписаните в проекта условия.
Кратка инструкция по безопасност на труда при декофриране:
1. Декофрирането на конструктивните елементи и съоръжения да се извършва по
нареждане и указания на техническия ръководител на обекта и под непосредствения контрол
на бригадира.
2. При декофриране работниците да ползват предпазни очила, а при работа на височина,
свързана с опасност от падане и предпазни колани.
3. Забранява се хвърлянето от височина на кофражни платна и кофражни елементи.
5. На тъмни места за осветление да се ползва ел. ток ниско напрежение 36 волта.
6. При Декофрирането задължително да се ползва предпазна каска, дълга щанга и въже
за превързване и дърпане от безопасно разстояние.
7. Декофрираният материал задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се
складира встрани от пешеходни пътеки и транспортни пътища.
8. Задължително е поддържането на строителната площадка и работните места
почистени от отпадъци и др. предмети, представляващи опасност и предпоставка за трудови
злополуки.
5.3.1.4.Армировъчни работи
Армировката трябва да отговаря на стандарти или еквивалентни такива:
БДС 4758-2008 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В 235 и В 420
БДС 5267-74 - Стомана студено прищипната за армиране на стоманобетонни
конструкции
БДС 9251-89 - Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати
стоманобетонни конструкции
БДС 9252:2007 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В 500
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
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БДС EN 10025-2:2006 - Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2:
Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани
БДС ЕN 10080:2006 - Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана.
Общи условия
Нужно е при монтажа на армировката да се спазват следните изисквания: осигуряване на
минимално допустими разстояния между прътите, осигуряване на необходимите покрития с
бетон, полагане на армировката в съответствие с проекта и осигуряване на стабилността и при
бетониране.
Заготовката на армировката може да става на обекта или в заводски условия с
изготвянето на готови армировъчни скелета и др.
Монтажа на армировката да се извършва според конструктивните чертежи и схеми. На
армировката трябва да се осигури бетоново покритие, което да я предпазва от атмосферните
влияния. След армиране не трябва да се стъпва върху армировката или да се натоварва, за да
се избегнат предпоставки за огъване, разместване и др..
Армировъчните скелети поставени преди монтажа на кофражните форми се осигуряват
срещу преобръщане и падане. Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировката,
които могат да наранят преминаващи работници.
Вдигането и пренасянето на армировката да става само при здраво закрепени елементи.
Забранено е поставянето на армировка на места, от които може да падне (височини и близо до
отвори).
Приемането на армировката да се извършва след армирането на конструкцията и преди
изливането на бетона, от проектанта по част Конструкции и строителния надзор на обекта.
5.3.1.5.Барбакани
Тръбите трябва да отговарят на стандарт или еквивалентни такива:
БДС EN 13476:2008 - Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция
на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен
(РЕ).
Монтажът на барбакани от PVC тръба Ф 110 отстоящи на 15 cm от основата на стената с
наклон от 3 %, служи за оттичане на почвените води зад стената, за да се избегне
хидростатичния натиск. Пред барбаканите се поставя дренаж за ограничаване изнасянето на
почвени частици при изтичането на водата.
Монтирането на РVС тръбите да се извърши преди бетонирането на стената, съгласно
проекта и указания диаметър, наклон и дължина.
5.4.Транспортиране
Транспортирането на материалите трябва да става със специално оборудван за целта
транспорт. Транспортното средство трябва да бъде в съответствие с дължината и обема на
материалите.
При превозването на армировката - прътите не трябва да са извън платформата. За
предпочитане е армировката на кангали да се разполага в хоризонтално положение.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
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Закрепването на товара може да става с въжета, канап или найлонови влакна, като се подлагат
подходящи материали за да се избягват триене или повреди.
Необходимо е да се спазват и специфичните изисквания на фирмата производител за
опаковане и транспорт.
5.5.Товарене, разтоварване и складиране
Материалите могат да се товарят и разтоварват, както механизирано, така и ръчно. Ако
за товаро-разтоварните работи се използва кран или багер, материалите трябва да се повдигат
в централната зона с осигурен баланс. При ръчно извършване на тези операции не трябва да
се допуска удряне, хвърляне, пускане.
6. Почистване на коритото на реката
Бреговете на реката са стръмни и обрасли с дървета и храсти. За отстраняване на същите
да се използват инструменти и машини, отговарящи на вида СМР.
Прочистването на коритото трябва да се извърши, за да може водата свободно да се
оттича и да не се събира талог. Състои се в премахването на храсти и дървета, които може да
представляват опасност.
Растителността трябва да се премахне и защото кореновата им система е започнала да се
руши от водата и така дърветата се накланят на една страна. Отрязаните участъци от
дърветата да се товарят в камион, за да не запречват реката.
След изпълнение на работата по отрязването на храстите и дърветата и тяхното
извозване, да се започне работа по чистенето на самата река за да може водата
безпрепятствено да се оттича. За целта е необходимо да мине багер, който да изчисти
отпадъците, ако има налични такива.
7. Изпитване

Изпитването на земно легло, обратни насипи, вложените материали и
конструктивни елементи, се прави в строителни лаборатории, доказващи качествата
и годността за експлоатация, чрез протоколи от изпитвания, сертификати и
декларации за съответствие, съгласно действащите нормативни документи.

8. Приемане на извършените СМР
При приемането на завършените СМР се извършват необходимите огледи и изпитвания
за удостоверяване на съответствието им с издадените строителни книжа и правилата за
изпълнение на СМР. След приключване на строителните работи, Изпълнителя е задължен да
представи на лицето упражняващо строителен надзор на обекта, а при необходимост и на
Възложителя, всички книжа, документи и необходимите актове и протоколи, съгласно:
• ЗУТ, Наредба No.2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и
строителни обекти;
• Наредба No.3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
• „Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи".
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ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОБЕКТ: „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ
НАВОДНЕНИЯ, ЧРЕЗ КОРЕКЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА
РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СРЕБРА В ГР.РАКОВСКИ И
С.ШИШМАНЦИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“

ПОДОБЕКТ: „КОРЕКЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ

НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СРЕБРА В

СЕЛО ШИШМАНЦИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ”
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Техническа спецификация
1.Кратко описание на обекта
1.1.Съществуващо положение
Река Сребра минава през регулацията на с. Шишманци, като по цялото това трасе са
изградени мостове за непрекъснатост на основните улици в населеното место.
В чертите на регулацията на кв.Шишманци река Сребра може да се квалифицира като
малка река в равнинна област. Профилът е правоъгълен без кюне за обичайния нисък отток.
Коритото на места е с крайбрежни стени от суха каменна зидария. Профила е затлачен и с
недостатъчно сечение и наклон, поради което при високи води залива прилежащите площи.
Бреговете са променливи и пропускателната способност е силно занижена.
Реката се пресича от няколко кабела и от главен водопровод, захранващ населеното
място.
По левия и десния брегове, има съществуващи подпорни стени от каменна зидария.
В участъка за корекция, съществуват стоманобетонови мостове, които провеждат
оразмерителните водни количества и се запазват. Някой са с отвор 10м.
1.2.Проектно решение
За постигане на изискванията за корекция и разширяване на речното корито, в проекта е
предвидено:
4. Почистване на речното корито от наноси, растителност и отпадъци;
5. Изграждане на нови подпорни стени
6. Изграждане на дънни прагове
Изпълнението на строителните работи по корекцията на реката да се извършва на
участъци не повече от 50м.
Новите подпорни стени са два типа:
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Подпорна стена Първи тип

Подпорна стена Втори тип

2. Общи изисквания
Всички работи, изпълнявани в тази част, трябва да бъдат в строго съответствие с
утвърдените чертежи, цитираните стандарти и спецификации.
Настоящите Строително-монтажни работи, (включително, но не ограничени до
изредените) ще бъдат изпълнени от Изпълнителя:
Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере (вкл. доставка на
всички материали, изкопни работи, инсталационни работи и строителни работи), с всички
необходими дейности съпътстващи изпълнението на СМР.
Крайната цел при изпълнението на проекта е:
• да се намери оптималното решение на корекционните мероприятия в чертите на с.
Шишманци;
• да се подобрят санитарно-хигиенните условия в участъка;
• да се създадат условия за безаварийно провеждане на високите води;
• трайно устойчив характер на корекцията на дерето в участъка предмет на
разработката, чрез укрепването на бреговете с монолитни стоманобетонни
подпорни стени;
• запазване устоите на мостовете фиксиращи участъка, чрез оформяне на напречно
сечение провеждащо оразмерителните водни количества и стабилизиране дъното на
реката, с дънните прагове;
• ограничаване на случаите на заливане на предразположени по своето
местоположение имоти, както и прилежащите улици;
• фиксиране в ситуационно положение на дерето в чертите на с.Шишманци.
Работите в тази част се отнасят за корекция, почистване и разширяване на речното
корито на дере.
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3. Технически характеристики
Напречния профил на реката в част от разглеждания участък е смесен профил, а именно:
правоъгълен с ригола по оста оформена, чрез дънни прагове. Дълбочината е определена от
подпорните стени с h=1.70 м.
От профил 0 до профил 12 – дължината на трасето е 298.11 м – като в този участък е
предвидено почистване на речното корито от наноси, растителност и отпадъци.
От профил 12 до профил 21 – дължината на трасето е 183.58 м – като в този участък, от
двете страни на речното корито ще се изградят нови подпорни стени. От профил 12 до профил
19 е предвидено изграждането на 6 бр. дънни прагове.
От профил 21 до профил 31 – дължината на трасето е 191.56 м – като в този участък от
двете страни на речното корито ще се изградят нови подпорни стени. По този участък
съществуващите подпорни стени се запазват, а пред тях ще се изградят новите такива. Между
профил 22 и профил 23 по левия бряг съществуваща подпорна стена започва от 12.67 м.
От профил 31 до профил 48 – дължината на трасето е 281.35 м - като в този участък е
предвидено почистване на речното корито от наноси, растителност и отпадъци. В този
участък от двете страни на речното корито има съществуваща подпорна стена, която се
запазва.
По оста на корекцията, дължината на трасето е 954.60 м.
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Напречен Профил
№
Профил 1

Нова Подопорна
Дължина
стена
/по оста на речното
десен
корито/
ляв бряг
бряг
м
м
м

Съществуваща
Подпорна стена
ляв бряг
м

Профил 2

26.63

Профил 3

26.62

Профил 4

13.32

Профил 5

34.80

Профил 6

27.03

Профил 7

21.11

Профил 8

21.06

Профил 9

20.93

Профил 10

35.34

Профил 11

36.46

Профил 12

34.81

Профил 13

43.56

43.56

43.56

Профил 14

14.43

14.43

14.43

Профил 15

15.69

15.69

15.69

Профил 16

17.42

17.42

17.42

Профил 17

15.81

15.81

15.81

Профил 18

16.37

16.37

16.37

Профил 19

19.51

19.51

19.51

Профил 20

24.84

24.84

24.84

Профил 21

15.95

15.95

15.95

Профил 22

15.70

15.70

15.70

Профил 23

23.72

23.72

23.72

12.67

Профил 24

17.81

17.81

17.81

17.81

24.01

24.01

24.01

24.01

десен
бряг
м
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Напречен Профил
№
Профил 25

Нова Подопорна
Дължина
стена
/по оста на речното
десен
корито/
ляв бряг
бряг
м
м
м

Съществуваща
Подпорна стена
ляв бряг
м

десен
бряг
м

Профил 26

31.54

31.54

31.53

31.53

Профил 27

15.21

15.21

15.21

15.21

14.09

Профил 28

15.66

15.66

15.66

15.65

15.65

Профил 29

16.48

16.48

16.48

16.48

16.48

Профил 30

18.15

18.15

18.15

18.15

18.15

Профил 31

13.28

13.28

13.28

13.28

13.28

Профил 32

13.62

13.62

13.62

Профил 33

16.63

16.63

16.63

Профил 34

7.96

7.96

7.96

Профил 35

15.60

15.60

15.60

Профил 36

14.68

14.68

14.68

Профил 37

16.11

16.11

16.11

Профил 38

20.72

20.72

20.72

Профил 39

33.71

33.71

33.71

Профил 40

19.71

19.71

19.71

15.93

15.93

15.93

Профил 42

16.47

16.47

16.47

Профил 43

16.72

16.72

16.72

Профил 44

19.36

19.36

19.36

Профил 45

17.20

17.20

17.20

Профил 46

23.98

23.98

23.98

Профил 47

5.80

5.80

5.80

7.15

7.15

7.15

Профил 41

Профил 48
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4. Земни работи
4.1.Извършване на изкопите
Изкопите по трасето трябва да се извършват в съответствие с линии, нива, размери и
дълбочини, както е указано в чертежите. Дълбочината на изкопите да бъде в съответствие с
надлъжните профили.
При извършване на изкопни работи и транспортиране на земни маси и строителни
отпадъци от обекта, както и доставки на материали и др., да се спазва проекта по част БВОД.
Изпълнителят ще трябва да изнесе изкопа на такова разстояние, каквото му бъде указано
от Общината.
Към техническия проект е разработена част БВОД, която трябва да се съблюдава от
изпълнителя.
Изпълнителят изцяло носи отговорност за всички произтичащи от неговата небрежност
действия, по отношение на безопасността.
Строителството да се извършва с подходяща за целта строителна техника и
механизация.
4.2.Обратен насип

Материали за изпълнение на обратен насип:
• глина – глинена възглавница/тампон;
• каменна фракция със зърнометрия 5/20;
• каменна фракция със зърнометрия 20/40;
След декофрирането на дънните праговете, преди и след тях обратния насип да се
изпълни от едроломен камък за елиминиране възможността от изравяне на същите, съгласно
приложения детайл в проекта.
Към всеки участък на монолитната стоманобетонова стена са предвидени 5 бр.
барбакани от PVC тръба Ф 110 отстоящ на 30 cm от основата на стената с наклон от 3 %,
който наклон продължава и откъм насипа по повърхността на тампонирана глина за
водоплътност. Над трамбованата глина да се положи трошен камък за дренажна призма с
основа 0.70 m и откос 1:1 към стената с височина от 0.70 m.
Уплътнението на обратната засипка с глина /на пластове от 20 см/ и трошен камък /на
пластове от 20 см/, да бъде изпълнено по такъв начин, че да бъде достигната 98% от
плътността на глината/трошения камък, в ненарушено състояние. Навлажняването на
материала за обратна засипка да бъде използвано в помощ на уплътнението или както е
изрично указано.
Целият обратен насип да бъде уплътнен, както бе указано по-горе и всички действия
произтичащи от това ще бъдат за сметка на Изпълнителя и той ще трябва веднага да осигури
евентуално всякакви допълнителни материали до удовлетворяване на Възложителя.
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5. Съоръжения за оформяне и стабилизиране коригираното сечение на реката
5.1. Изисквания за материалите влагани за подпорна стена, дънни прагове и барбакани
Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в,
техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да
представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и
стандарти.
Производителят трябва да притежава собствена система за управление на качеството в
съответствие с ISO 9001:2000 или еквивалент, гарантираща постоянно качество на изделията.
При проектиране и полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.
Всички материали, влагани при изпълнение на СМР трябва да отговарят по вид, тип и
качество на изискванията на Проекта и предписанията на тази спесификация.
Няма да се допуска използването на материали без документ, определящ неговите
качества и без технология за приложението му.

5.2.Съоръжения по трасето на речната корито – общи характеристики
За стабилизиране коригираното сечение на реката са предвидени два типа монолитни
стоманобетонни стени. Изпълнението е от бетон В 12.5 - подложен и В 20 и армировка от Ст.
А I и Ст. А III.
5.2.1. Подпорни стени
Първи тип:
- височина 1.70 m с ширина на основата от 1.40 m, а връхната част – 0.40 m. От към
пътя стената е отвесна.
- фундирането е с дълбочина 0.80 m, като петата към реката е 1.00 m, а към насипа –
няма такава.
Втори тип,за левия бряг на реката:
- височина от 1.70 m с ширина на основата от 0.40 m, а връхната част – 0.25 m. От към
реката стената е отвесна.
- фундирането е с дълбочина 0.80 m, като петата към реката е 0.60 m. Фундамента
откъм брега е с дълбочина 0.50 m и петата към насипа е 0.60 m. Армирането и кофражните
работи ще се изпълнят върху подложен бетон В 12.5 с дебелина от 10 cm.
- откъм водната страна в края на фундамента е предвиден стоманобетонов зъб с ширина
0.50 m и дълбочина общо с фундамента – 0.80 m.
Подпорните стени да се изпълняват на участъци, с дължина от около 5 m, като всеки
следващ се изпълнява след декофриране, напречното сечение на изпълнен съседен участък.
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Към всеки участък са предвидени 5 бр. барбакани от PVC тръба Ф 110, отстоящ на 30 cm
от основата на стената с наклон от 3 %, който наклон продължава и откъм насипа по
повърхността на тампонирана глина за водоплътност.
5.2.2. Дънни прагове
През около 20 m по дъното ще се изградят дънни прагове с ширина 0.40 m и дълбочина
към стените – 0.80 m, а в зоната на малкото кюне е 0.50 m. Праговете да се изпълнят от бетон
В 20 и армировка от Ст. А I и Ст. А III, съгласно приложените чертежи и детайли в проекта.
5.3.Условия за полагане на бетон, армировка, кофраж и барбакани
5.3.1. Общи характеристики
За стабилизиране коригираното сечение на реката са предвидени два типа монолитни
стоманобетонови стени продиктувани от хидравличните изчисления и от даденостите на
бреговете и прилежащите регулации на улиците. Изпълнението да е от бетон В 20 и
армировка от Ст. А I и Ст. А III. Всички видове СМР за подпорните стени да се изпълняват на
участъци с дължина от около 5 m, като всеки следващ се изпълнява след декофриране
напречното сечение на изпълнен съседен участък.
Армирането и кофражните работи ще се изпълнят върху подложен бетон В 12.5 с
дебелина от 10 cm.
През около 25 m по дъното ще се изградят дънни прагове с ширина 0.60 m и дълбочина
към стените – 1.00 m, а по оста – 0.80 m, с което се оформя дъното като ригола (за участъците
с широчина на напречния профил равен и по голям от 2м). Праговете да се изпълнят от бетон
В 20 и армировка от Ст. А I и Ст. А III.
Към всеки участък на монолитната стоманобетонова стена са предвидени 5 бр.
барбакани от PVC тръба Ф 110 отстоящ на 30 cm от основата на стената с наклон от 3 %.
5.3.1.1. Бетонови работи
Бетонът трябва да отговаря на следните стандарти или еквивалентни такива:
БДС 7268-83; БДС 9673-84 и БДС EN 206-1.
Транспортирането на бетонната смес до местовлагането да се извършва с бетоновози и
автобетонобъркачки. За да се предотврати разливането на сместа при изсипване от високо да
се използват направляващи средства (улеи и хоботи) и автобетонпомпи.
Бетонирането на стени и други вертикали се извършва на участъци, съгласно проекта.
Уплътняването на бетонната смес е задължително, за да се получат високо механични
свойства на конструкцията. При бетонирането да се използват вибратори и вибровакууми. По
този начин се постига най-голяма възможна плътност на бетона и най- доброто слепване към
армировката.
Не трябва да се извършват движения върху бетона, както да се натоварва и да му се
оказват сътресения. Трябва да му се осигури нужната влажна среда, за да не се напука.
Времето за транспорт, полагане и уплътняване е до 45 мин, а при горещо и ветровито
време – до 30 мин. При горещо време откритите бетонни повърхности се покриват. Ако е
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нужно бетона да се втвърди по бързо се използват високоякостни цименти или ускоряващи
химически добавки, които се поставят при приготвянето или топлинна обработка на бетона
след полагането. Най- ефикасни са бързовтвърдяващите цименти и химическите добавки. За
ускорено втвърдяване на бетоните още се използват пластифициращи и комплекснодействащи добавки.
Основните изисквания при бетониране в зимата са: използване на топли бетонни смеси,
транспортиране и полагане по най- късия и бърз начин, не трябва да се полага върху
замръзнала основа. Втвърдяването на бетона при зимни условия се извършва по
метода „термус”, чрез допълнително нагряване или чрез химически добавки.
Грижи след полагането:
След като се положи и уплътни, бетонът трябва да се предпази от силно съсъхване,
което причинява появата на пукнатини. За това след бетонирането трябва да се положат
специални грижи за него, докато се набере поне 50 % от проектната си якост.
• При t º над 25 ºС, трябва да се попречи на бързото изпаряване на водата. Прясно
залетият бетон се покрива с кофражни платна, брезент и др., и се полива с вода през
2-3 часа. След 24 часа покриващите части могат да се махнат, но поливането
продължава още 7-14 дни, в зависимост от температурата. През нощта поливането
може да става през 4-6 часа, тъй като отдаването на влага се намаля.
• При вятър бетона се закрива по същия начин, за да се предпази от бързото
изпаряване на водата.
• При дъжд бетона се предпазва от пряко намокряне и измиване.
ПРИ БЕТОНИРАНЕТО ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ /при температура на въздуха под 5
градуса/ НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ЗАМРЪЗВАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС.
5.3.1.2.Кофражни работи
Кофражът трябва да отговаря на следните стандарти или еквивалентни такива:
БДС EN 13377:2003 – готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация
и оценяване
БДС EN 12812:2004 – кофраж и скеле за подпиране на кофраж. Изисквания за
изпълнение, методи за проектиране, изчисляване и монтаж
Кофражите служат да поберат бетонната смес и армировката, като осигуряват нужната
форма. Те създават възможност за удобно монтиране на армировката и полагането на сместа,
до получаването на нужната якост, за да се декофрира. Важно за кофражите е да бъдат здрави,
за да издържат на натоварването при бетонирането. Основните елементи са кофражна форма,
укрепващи средства и носещо скеле. Според вида, от който са изработени, кофражите са
дървени, с обшивка от водоустойчив шперплат, стоманени, стоманобетонни, комбинирани.
5.3.1.3.Декофражни работи
Декофрирането на бетона се извършва при достигане на необходимата якост на бетона и
предписаните в проекта условия.
Кратка инструкция по безопасност на труда при декофриране:
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1. Декофрирането на конструктивните елементи и съоръжения да се извършва по
нареждане и указания на техническия ръководител на обекта и под непосредствения контрол
на бригадира.
2. При декофриране работниците да ползват предпазни очила, а при работа на височина,
свързана с опасност от падане и предпазни колани.
3. Забранява се хвърлянето от височина на кофражни платна и кофражни елементи.
5. На тъмни места за осветление да се ползва ел. ток ниско напрежение 36 волта.
6. При Декофрирането задължително да се ползва предпазна каска, дълга щанга и въже
за превързване и дърпане от безопасно разстояние.
7. Декофрираният материал задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се
складира встрани от пешеходни пътеки и транспортни пътища.
8. Задължително е поддържането на строителната площадка и работните места
почистени от отпадъци и др. предмети, представляващи опасност и предпоставка за трудови
злополуки.
5.3.1.4.Армировъчни работи
Армировката трябва да отговаря на стандарти или еквивалентни такива:
БДС 4758-2008 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В 235 и В 420
БДС 5267-74 - Стомана студено прищипната за армиране на стоманобетонни
конструкции
БДС 9251-89 - Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати
стоманобетонни конструкции
БДС 9252:2007 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В 500
БДС EN 10025-2:2006 - Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2:
Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани
БДС ЕN 10080:2006 - Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана.
Общи условия
Нужно е при монтажа на армировката да се спазват следните изисквания: осигуряване на
минимално допустими разстояния между прътите, осигуряване на необходимите покрития с
бетон, полагане на армировката в съответствие с проекта и осигуряване на стабилността и при
бетониране.
Заготовката на армировката може да става на обекта или в заводски условия с
изготвянето на готови армировъчни скелета и др.
Монтажа на армировката да се извършва според конструктивните чертежи и схеми. На
армировката трябва да се осигури бетоново покритие, което да я предпазва от атмосферните
влияния. След армиране не трябва да се стъпва върху армировката или да се натоварва, за да
се избегнат предпоставки за огъване, разместване и др..
Армировъчните скелети поставени преди монтажа на кофражните форми се осигуряват
срещу преобръщане и падане. Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировката,
които могат да наранят преминаващи работници.
Вдигането и пренасянето на армировката да става само при здраво закрепени елементи.
Забранено е поставянето на армировка на места, от които може да падне (височини и близо до
отвори).
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Приемането на армировката да се извършва след армирането на конструкцията и преди
изливането на бетона, от проектанта по част Конструкции и строителния надзор на обекта.
5.3.1.5.Барбакани
Тръбите трябва да отговарят на стандарт или еквивалентни такива:
БДС EN 13476:2008 - Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция
на стенaтa от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен
(РЕ).
Монтажът на барбакани от PVC тръба Ф 110 отстоящи на 30 cm от основата на стената с
наклон от 3 %, служи за оттичане на почвените води зад стената, за да се избегне
хидростатичния натиск. Пред барбаканите се поставя дренаж за ограничаване изнасянето на
почвени частици при изтичането на водата.
Монтирането на РVС тръбите да се извърши преди бетонирането на стената, съгласно
проекта и указания диаметър, наклон и дължина.
5.4.Транспортиране
Транспортирането на материалите трябва да става със специално оборудван за целта
транспорт. Транспортното средство трябва да бъде в съответствие с дължината и обема на
материалите.
При превозването на армировката - прътите не трябва да са извън платформата. За
предпочитане е армировката на кангали да се разполага в хоризонтално положение.
Закрепването на товара може да става с въжета, канап или найлонови влакна, като се подлагат
подходящи материали за да се избягват триене или повреди.
Необходимо е да се спазват и специфичните изисквания на фирмата производител за
опаковане и транспорт.
5.5.Товарене, разтоварване и складиране
Материалите могат да се товарят и разтоварват, както механизирано, така и ръчно. Ако
за товаро-разтоварните работи се използва кран или багер, материалите трябва да се повдигат
в централната зона с осигурен баланс. При ръчно извършване на тези операции не трябва да
се допуска удряне, хвърляне, пускане.
6. Почистване на коритото на реката
Бреговете на реката са стръмни и обрасли с дървета и храсти. За отстраняване на същите
да се използват инструменти и машини, отговарящи на вида СМР.
Прочистването на коритото трябва да се извърши, за да може водата свободно да се
оттича и да не се събира талог. Състои се в премахването на храсти и дървета, които може да
представляват опасност.
Растителността трябва да се премахне и защото кореновата им система е започнала да се
руши от водата и така дърветата се накланят на една страна. Отрязаните участъци от
дърветата да се товарят в камион, за да не запречват реката.
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След изпълнение на работата по отрязването на храстите и дърветата и тяхното
извозване, да се започне работа по чистенето на самата река за да може водата
безпрепятствено да се оттича. За целта е необходимо да мине багер, който да изчисти
отпадъците, ако има налични такива.
7. Изпитване

Изпитването на земно легло, обратни насипи, вложените материали и
конструктивни елементи, се прави в строителни лаборатории, доказващи качествата
и годността за експлоатация, чрез протоколи от изпитвания, сертификати и
декларации за съответствие, съгласно действащите нормативни документи.

8. Приемане на извършените СМР
При приемането на завършените СМР се извършват необходимите огледи и изпитвания
за удостоверяване на съответствието им с издадените строителни книжа и правилата за
изпълнение на СМР. След приключване на строителните работи, Изпълнителя е задължен да
представи на лицето упражняващо строителен надзор на обекта, а при необходимост и на
Възложителя, всички книжа, документи и необходимите актове и протоколи, съгласно:
• ЗУТ, Наредба No.2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и
строителни обекти;
• Наредба No.3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
• „Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи".
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Раздел III
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
При изпълнението на строително монтажните работи за изпълнението на корекцията и
разширяването на речното корито на река Сребра, предмет на настоящата обществена
поръчка трябва:
а) да се спазват разпоредбите на действащото българско законодателство, в това
число на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
б) да се спазват общите правила за строителство на територията на населеното място
относно:
• строителство по одобрени проекти;
• ограждане на площадката на строителството;
• измиване на механизацията, преди да напусне строителната площадка;
в) да се спазват нормите на Наредба № 2 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажи работи;
г) да се спазват правилата за пожарна безопасност, предвидени в действащата
нормативна уредба;
д) да бъдат използвани материали, отговарящи на БДС, на български стандарти,
въвеждащи европейски или международни стандарти. Всички материали, които се влагат в
строителството да бъдат със сертификати/ декларации за съответствие;
е) да бъдат осигурени и монтирани временни санитарни помещения на площадката
за ползване от всички лица участващи в процеса;
ж) да се осигури опазване на всички елементи от инфраструктурата в сервитута от
уличната мрежа и външните трасета, в които се извършват СМР, подвоз на материали и
извозване на отпадъци и земни маси. Всяка щета, нанесена в резултат на действията на
изпълнителя, трябва да бъде отстранена за негова сметка;
з) да се осигури охрана на обекта по време строителството до въвеждане на обекта в
експлоатация.
Раздел IV
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ЗА
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Желаещите да закупят документацията за участие в процедурата за възлагане на

обществена поръчка могат да направят това в Община Раковски, пл. „България“ No 1, всеки
работен ден от 09.00 ч. до 16.00 часа.

Документацията за участие може да се закупи до 10 дни преди изтичане срока за

подаване на офертите, съгласно обявлението.

Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място, преди да я

закупят.
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2. Цената на документацията е 20 (двадесет) лева. Сумата може да бъде заплатена на

касата на Община Раковски или внесена по банков път на следната сметка:
Банка ДСК ЕАД – клон Раковски
Ул. Петър Богдан № 75А
IBAN: BG80 STSA 9300 8426 3644 00
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 447000

Документацията може да бъде изпратена на участниците по куриер за тяхна сметка.
3. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на чл.

57 от ЗОП в деловодството на Община Раковски, в срока посочен в обявлението.

4. Всяка оферта трябва да се представи в запечатен непрозрачен плик от участника или

от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна

разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието
на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Този плик или пакет трябва да съдържа три отделни запечатани плика, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ един оригинал и на

електронен носител в PDF формат;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържащ един

оригинал и на електронен носител в PDF формат;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържащ един оригинал. Количествено –

стойностна сметка на електронен носител в EXEL формат;

.5. Плик № 1, с надпис „Документи за подбор” трябва да съдържа документите,

изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 7 и 10 - 12 от ЗОП, отнасящи се до

критериите за подбор на участниците. Върху плика следва да се отбележи наименованието на
фирмата на участника.

6. Лицата, които ще представляват участниците в открития конкурс, и не са техни

представители по закон, трябва да представят и да поставят в Плик № 1 нотариално заверено
пълномощно, подписано от лицето (лицата), оторизирано/и по закон да представлява
участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в превод на
български език.
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7. Плик № 2, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят

документите, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Върху плика следва да се
отбележи наименованието на фирмата на участника.

8. Плик № 3, с надпис „Предлагана цена” трябва да съдържа предлаганата цена от

участника за изпълнение на обществената поръчка. Върху плика следва да се отбележи
наименованието на фирмата на участника.

9. „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена“ трябва да бъдат

подписани от оторизирано лице, съгласно търговската регистрация на участника или от
пълномощника по нотариално заверено пълномощно.

10. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване

като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в
община Раковски.

11. В съответствие с чл. 57, ал. 4 от ЗОП възложителят няма да приема за участие в

открития конкурс и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след

изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като
това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

12. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящия

откритата процедура следва да бъдат обективирани в писмен вид.

13. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с

препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите
следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената
поръчка.
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14. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на откритата процедура

за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на офертите на участниците.

15. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците съгласно

нормите на ЗОП, ще се връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с препоръчано писмо
с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис.

16. За получено писмо или уведомление по време на откритата процедура ще се счита

това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил
своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае

да приеме уведомлението, за получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до
адреса известен на изпращача.

17. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от

възложителя, в деня и часа, определени в обявлението за обществената поръчка, в сградата на
Община Раковски, пл.”България” № 1
Раздел V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
1. Общи изисквания към участниците

1.1. В обявената открита процедура може да участва всяко физическо или юридическо

лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в ЗОП, и на
изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

1.2. Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в обединението следва

да сключат договор/споразумение помежду си.

1.2.1. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

•

че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за
изпълнението на настоящата обществена поръчка;
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•

че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да

•

че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на

•

че

получава указания за и от името на всеки член на обединението;
водещия член на обединението/консорциума, и

обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на

обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него
до окончателното изпълнение на обществената поръчка;

•

че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за
качественото изпълнение на обществената поръчка, до края на гаранционния срок
съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка,
независимо от срока, за който е създадено обединението / консорциума.

1.2.2. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което

да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Не се
допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

1.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/

споразумението за създаването на обединението, или в представения договор липсват
клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът 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. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка

участник:

а) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система

(включително изпиране на пари) по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс /НК/;
- подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
- престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;
б) който е обявен в несъстоятелност;
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в) който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура

съгласно националните му закони и подзаконови актове;

г) чийто член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ

такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник е свързано лице, по
смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване

на конфликт на интереси /ЗПРКИ/ с Възложителя или със служители на ръководна длъжност
в неговата организация;

*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са съпрузите или лицата, които се

намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително,
както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се

намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения
в неговата безпристрастност и обективност.

д) който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията

за участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия;
участник.

е) който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг

1.4. Не може да участва в процедурата и участник:

а) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в
случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно

националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда, или участникът или участникът е преустановил дейността си;

б) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

в) който има парични задължения към държавата или към община по смисъла на

чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, установени с влязъл в

сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган

- 47 -

осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е
установен.

г) които има наложено административно наказание за наемане на работа на

незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
1.5.

Всеки

участник

в

процедурата

удостоверява

отсъствието

на посочените

обстоятелства в т.1.3 и т.1.4. от този раздел с декларации в съответствие с правилата,

предвидени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка

участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за
удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.

1.6. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени

в обстоятелствата т.1.3 в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко
време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

1.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое
от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е

длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1
от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, издадени от
компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на
съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната

чужда държава не се издават документите по ал.2 или когато те не включват всички случаи по
чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация

има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената
декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя

официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
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от

1.8. Когото участникът е обединение/консорциум изискванията, посочени в т.1.3 и 1.4.

настоящия

раздел,

обединението/консорциума.

се

прилагат

за

участника

и

за

всеки

член

на

1.9. Когото участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на

поръчката, изискванията посочени в т.1.3 и т.1.4. от настоящия раздел, се прилагат и за
подизпълнителите. В този случай участникът отговоря за действията и бездействията на
посочените подизпълнители като за свои действия и бездействия.

1.10. Всеки участник има право да представи само една оферта.
1.11. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, който

не отговаря на нормативно установените изискванията в ЗОП и на минималните изисквания,
посочени в тази документацията за участие.

2. Минимални изисквания към участниците в откритата процедура, свързани с

изпълнението на поръчката

2.1. Изисквания свързани с финансовото и икономическо състояние на

участниците:

2.1.1. Участниците трябва да имат застраховка за професионална отговорност по чл.

171, ал. 1 от ЗУТ с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна

сума за вида строеж ( първа категория) , обект на поръчката.
•

Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е
обединение/консорциум, всеки подизпълнител или всеки един от членовете в

обединението/консорциума трябва да притежава валидни застрахователни
полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство
•

Застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила в срока

на валидност на офертата. В случай, че срока на застраховката изтича в периода,
участникът, респективно всеки подизпълнител или всеки един от членовете в
обединението/консорциума трябва да декларират, че ще удължат срока и.
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2.1.2. Участникът трябва да има достъп до гарантирана неотменима кредитна линия,

отпусната от банка в размер на не по- малко от 300 000.00 ( триста хиляди ) лева. Когато
участникът е
цяло.

обединение/консорциум, изискването е за обединението/консорциума като

2.1.3. Участникът трябва да има общ оборот от строителство за последните три години

( 2009 – 2011) не по-малко от 2 000 000.00 ( два милиона лева) и оборот от обекти, подобни

на обекта на поръчката за последните три години не по-малко от 1 400 000 (един милион и
четиристотин хиляди лева) без ДДС. Когато участникът е
изискването е за обединението/консорциума като цяло.

обединение/консорциум,

* като, подобни на обекта на поръчката да се разбират обекти включващи изграждане
на монолитни стоманобетонови стени

2.2. Изисквания свързани с техническите възможности и квалификацията на

участниците:

2.2.1. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на

строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за първа група
строежи от първа категория, съгласно чл. 5, ал. 6, от Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя.
В случай на участие на

чуждестранните лица възложителят ще приеме еквивалентен

документ, издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за обхвата
на дейностите, предмет на настоящата поръчка.

2.2.2. Участникът трябва да има доказан опит в изпълнението на обекти, включващи

изграждане на монолитни стоманобетонови стени в периода между 2007 г. и 2011 г.

2.2.3. Участниците трябва да имат успешно изпълнени и въведени в експлоатация в

рамките на последните пет години (2007 г.- 2011 г.) не по-малко от 2 ( два ) договора с
предмет подобен на обекта на поръчката.

2.2.4. Участниците трябва да притежава следните сертификати:
•

по стандарт ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 за система за управление на

•

по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда

качеството в строителството.

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
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•

по стандарт OHSAS 18001:1999 или ISO 18001:2007 за внедрена система за
безопасни условия на труд в строителството.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството или за опазване на околната среда.
Когато

участникът

е

обединение/консорциум,

обединението/консорциума като цяло.

изискването

е

за

2.2.5. Участникът трябва да разполага за изпълнение на поръчката със собствен или

нает инженерно технически персонал, които трябва да отговаря на следните изисквания:
Ръководителя на проекта – ръководителят на проекта трябва да:
•

има диплома от завършено висше образование с квалификация

•

има цялостен опит в областта на управление на инвестиционни проекти –

•

да е изпълнявал длъжността „ Ръководител обект” на най- малко три

строителен инженер, със специалност ПГС/ССС, ХТС или ХМС;
минимум 5 години;

обекта с предмет подобен на предмета на поръчката

Двама технически ръководители, които:
•

имат

диплома

от

завършено

висше

техническо

образование

с

квалификация инженер, със специалност ПГС/ССС, ХТС, ХМС или
диплома за строителен техник;

•

да имат минимум 5 години на позиция технически ръководител, както и
да са участвали като технически ръководители при изпълнението на не
по-малко от 2 обекта сходни с този, предмет на настоящата обществена
поръчка.

Експерт - контрол на качеството, който:
•

има диплома от завършено висше образование с квалификация
строителен инженер;
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•

има най-малко 2 години стаж на длъжност, свързана с контрол на

•

да притежава удостоверение/ сертификат за вътрешен одитор по качество

качеството при изпълнение на СМР.

Експерт - координатор по безопасност и здраве, които:
•

има най-малко 1 година стаж на длъжност „Координатор по безопасност

•

да притежава удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в

и здраве в строителството»;

строителството, съгласно Наредба № 2;

2.2.6. Участниците трябва да разполагат с необходимия брой персонал, който да

осигури изпълнението на всички дейности, предмет на поръчката в предложения срок за
изпълнение:
•

Участниците трябва да имат назначени на трудов или граждански договор поне
10 работника с квалификация „кофражист” и 10 работника с квалификация
„арматурист”

2.2.7. Участниците трябва да разполагат минимум със следната строителна механизация

и оборудване, необходими за точното и качествено изпълнение на поръчката.
•
•
•
•
•
•
•
•

Товарни автомобили
- 6 бр.;
Компресор
- 2 бр.;
Автокран
- 1 бр.;
Багер
- 6 бр.;
Товарачна техника
- 6 бр.;
Бетоновоз
- 4 бр.;
Малка уплътнителна техника – вибратори и виброплочи;
Трамбовки
- 4 бр.

Възложителят приема се, че участниците разполагат с оборудването и механизацията

на посочените от тях подизпълнители, както и на участниците в обединението.

Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който

не отговаря на минималните изисквания, посочени в обявлението и тази документацията за
участие.
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Раздел VI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
1. Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществената поръчка

трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Възложителя по
приложения към документацията образец (Приложение № 5).

2. Офертата трябва да бъде представена на български език.

2.1. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат

придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът
трябва да бъде официален.

2.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал.1, т.1
от ЗОП се представя в официален превод, а документите всички останали документи, които са
на чужд език, се представят и в превод.

2.3. Ако участникът е обединение, документите се представят и от всяко физическо

или юридическо лице, включено в обединението.

3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална

заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала",
подпис и печат.

4. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата, следва да

бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.

5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на

участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или
лица с нотариално заверено пълномощно.
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Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган

- 53 -

6. Офертата се представя както следва в запечатан непрозрачен плик, съдържащ:
- плик № 1 "Документи за подбор" – оригинал и на електронен носител в PDF

формат;

- плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"- оригинал

електронен носител в PDF формат;

и на

- плик № 3 “Предлагана цена” - оригинал. Количествено – стойностна сметка на
електронен носител в EXEL формат.
Върху пакета се изписва:
Община Раковски
гр. Раковски
пл.” България ” № 1
За участие в откритата процедура с предмет: „ Строително – монтажни работи по

проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на

речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски, финансиран
от Оперативна програма

Регионално развитие 2007 -2013 г. по договор за безвъзмездна

финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010 по схема за „Подкрепа за дребно мащабни
мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

В долния ляв ъгъл се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция,

телефон, факс и електронна поща.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може

да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва

да отговарят на изискванията и условията на възложителя за представяне на оферта, като
върху плика бъде отбелязан и текстът „Допълнение/Промяна на офертата” /с входящ номер/

8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта,

посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.
9. Не се допуска представяне на варианти в офертите.
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10. Документи за подбор (Плик №1)

За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените изисквания, посочени в

ЗОП, ЗУТ и предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата
документация, участниците в откритата процедура трябва да представят следните документи:

10.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице –копие
от документ за самоличност.

Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално

заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

Чуждестранните участници трябва да представят тези документи и в официален

превод.

10.2. Когато не е представен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона

за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално

състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 6 месеца преди
датата на отваряне на офертите.

Чуждестранните юридически лица трябва да приложат еквивалентен документ на

съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

10.3. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в открития

конкурс, в размер на 7 300.00 ( седем хиляди и триста) лв.

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:
- парична сума или

- банкова гаранция (Приложение № 8).
10.4. Документ за закупена документация - заверено от участника копие.

10.5. За доказване на икономическото и финансовото си състояние, участникът

трябва да представи следните документи:
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10.5.1. копие от баланса и отчета за приходите и разходите, както и справка за

приходите на строителните предприятия по видове строителство (приложение към Годишния

отчет за дейността на нефинансовите предприятия) на участника за последните 3 /три/ години
(2008, 2009 и 2010 г.) оформени съгласно ЗС, в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си; (заверено от участника копие)

10.5.2. информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот от строителство и за

оборота от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката за 2008 г., 2009 г. и 2010

г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,
подписана от представляващия участника. ( Приложение № 14).

10.5.3. копие от застраховка за професионална отговорност на участника или

еквивалентен документ за чуждестранните участници.

10.5.4. удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия

на участника, в размер на не по-малко от 300 000.00 ( триста хиляди ) лева – издадено не порано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура оригинал; Възложителят ще приеме всеки друг документ издаден от банка, доказващ по

недвусмислен начин, че участникът ще раполага с тези средства за периода на изпълнение на
настоящата обществена поръчка.

10.6. За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът

трябва да представи следните документи:

10.6.1. удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния

професионален регистър на участника за изпълнение на строително-монтажни работи за

първа група строежи от първа категория, допускаща по закон изпълнението на обекти от вида,

предмет на тази обществена поръчка или еквивалентен документ ( при участие на
чуждестранни лица);

10.6.2. копие от валиден сертификат ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 за система за

управление на качеството в строителството. (заверено от участника копие);

10.6.3. копие от валиден сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на околната среда

(заверено от участника копие);
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10.6.4. копие от валиден сертификат OHSAS 18001:1999 или ISO 18001:2007 за

внедрена система за безопасни условия на труд в строителството (заверено от участника
копие);

10.6.5. списък на основните договори със същия или сходен предмет на настоящата

обществена поръчка, изпълнени от участника през периода 2006 г. – 2010 г. с посочен
предмет на договора, стойност, срокове за изпълнение, и възложители. (Приложение №15)

За доказване на изискванията по т. 2.2.2 от Раздел IV на настоящата документация,

участниците трябва да представят доказателства от които да е видно изпълнението на обекти,

подобни на обекта на поръчката: обекти включващи изграждане на монолитни
стоманобетонови стени ,

стойността

възложителя/въвеждането му в експлоатация.

на

обекта

и

приемането

му

от

Участникът сам избира вида и обема доказателства, но същите трябва недвусмислено

да доказват изпълнението на изискванията по т. 2.2.2 от Раздел IV.

10.6.6. справки за инженерно техническия състав, определен за изпълнението на

обществената поръчка

(Приложение №17), придружена с професионални биографии на

експертите (Приложение № 18), дипломи, сертификати, удостоверения или други документи,
удостоверяващи необходимата квалификация, трудови или граждански договори ( със

заличена конфиденциална информация) , трудови книжки, осигурителни книжки и други
еквивалентни документи;

10.6.7. списък на работниците, които ще участват в изпълнението на поръчката,

придружен с документи за квалификация на работниците „кофражист” и „арматурист”
(Приложение №21);

10.6.8. списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за

изпълнение на обществената поръчка, и съответните доказателства (заверени с подпис и печат

от участника) за основанието на което ползва тази техника - собственост, наем, лизинг и
други. (Приложение № 19)

10.6.9. Удостоверение и/или справка, издадени от органите на НАП ( оригинал), за

броя на действащите трудови договори на участника към момента на подаване на офертата,
но не по рано от м.юни 2011 г.

10.6.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от

ЗОП (Приложение № 10).
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10.6.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т.

1, т. 3 и т.4 от ЗОП (Приложение № 11).

Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по

чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, и ал. 5 от ЗОП се подават, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от

Търговския закон /ТЗ/;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено

отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при

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

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския

закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,

които представляват участника.

В случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България.

10.6.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

(Приложение № 12).

10.7. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на

обществената поръчка участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на работите,

които ще извършват и дела на тяхното участие. За целта посоченият подизпълнител следва да
попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация. (Приложение №
13).
Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното

участие. Всеки подизпълнител представя към офертата на участника документите по чл. 56,
ал. 1, т.т. 1 - 4 и 8 от ЗОП.
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10.8.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за спазване на изискванията за

минимална цена на труда (Приложение № 16).

10.9. Декларация, че участникът е извършил оглед на обектите, запознат с условията на

строителната площадка и инвестиционния проект, както и с обстоятелствата, които биха
повлияли на техническото му предложение. (Приложение № 20).

10.10. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява

участника в отношенията му с възложителя не е негов представител по закон. Пълномощното
трябва да бъде изрично и подписано от лицето, което по закон представлява участника.

10.11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
10.12. Участникът може да представи и други документи, доказващи икономическото и

финансовото му състояние, и техническите и професионалните му възможности за
изпълнение на обществената поръчка.

11. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)

11.1. Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на

всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие.

11.2. Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде

изготвено съгласно образеца към настоящата документация за участие (Приложение № 6).
11.3. Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа най-малко:

•
•

описание на организацията на работата по реализиране предмета на поръчката.

линеен график на дейностите за изпълнение на поръчката, включващ разпределението

на работната сила, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и
приключване на отделните етапи. (сроковете се посочват в календарни дни).
Участникът представя и диаграма на работната ръка.

•

Описани възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за

преодоляването им.
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11.4. Предложението за изпълнение на поръчката следва да бъде подписана от лицето,

което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично
нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;
12. Предлагана цена (Плик № 3)

12.1. Ценовото предложение на участника се представя в отделен запечатан

непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, наименованието/името на участника.

12.2. Ценово предложение се попълва по приложения към документацията образец

(Приложение № 7);

12.3. „Предлагана цена“ следва да бъде подписана от лицето, което управлява и

представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено
пълномощно да подпише ценовото предложение;

12.4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи за материали,

съоръжения, транспорт, трудови възнаграждения и други разходи, които участникът
предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка;

12.5. Ценовата оферта трябва да съответства на предложението за изпълнение на

обществената поръчка.

12.6. При несъответствие между единичните и калкулираната общата цена за валидни

ще се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно

единичните цени. При несъответствие на предложените стойности с цифри и думи, за вярно
ще се счита записаното с думи.

12.7. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и

да е форма извън този плик.

12.8. Парафиран проект на договора
13. Срок за валидност на офертите

13.1. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 120 /сто и двадесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на офертите.

13.2. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в

откритата процедура.
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13.3. При необходимост възложителят може да изиска чрез писмо или по факс от

класираните на първо и/или второ място участници да удължат срока на валидност на
офертите си, до момента на сключване на договора.
Раздел VІI

ГАРАНЦИИ
1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата
1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена/учредена

гаранция за участие в процедурата в размер на 7 300.00лв.

1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на

участника в една от следните форми:

- гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова

сметка на община Раковски:

Банка ДСК ЕАД – клон Раковски
IBAN: BG33 STSA 9300 3326 3644 30
BIC: STSABGSF
- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя по

указания образец (Приложение № 8) и със срок на валидност - срока за валидност на
офертите.

1.3. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават по реда

на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора
a) Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди

подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3
(три) % от стойността на обществената поръчка без ДДС.

b) Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на

участника в една от следните форми:

- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по

следната банкова сметка на община Раковски:
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Банка ДСК ЕАД – клон Раковски
IBAN: BG33 STSA 9300 3326 3644 30
BIC: STSABGSF
- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на

възложителя по указания образец ( Приложение № 9) и със срок на валидност, най-малко 30

календарни дни след подписване на окончателния протокол, установяващ изпълнението на
договора.

2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие

с условията на проекто-договора.

2.4. Възложителят може да изисква от участника, определен за изпълнител, и други

гаранции за изпълнението на договора, когато това е предвидено в нормативен акт.

2.5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за

изпълнение на договора са за сметка на участника съответно на определения изпълнител.

Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и
обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от
определения в настоящата документация за участие.

2.6. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без

да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
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Раздел VІІI - Критерий за оценка на офертата. Показатели, относителната им тежест в
комплексната оценка и методика за оценка на офертите
1. Показатели за оценка на офертите
Офертите се оценяват по следните показатели:
№

Показател

Тежест в КО

А

Финансов показател / предлагана цена/

30%

Б

Технически показател

70%

Б1

Технологично – строителна програма, в т.ч. линеен 70 %

Б2

Срок за изпълнение на поръчката

график на дейностите

30 %

2. Методика за изчисляване оценката на офертите
Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе

основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка,
изразено чрез следната формула:
КО=(А х 0.3)+(Б х 0.7)
А. Финансов показател./ предлагана цена/
Оценката по този показател се определя по формулата:


Оценка на предложената цена за изпълнение: А
А=

ПЦ - |ЦСр.- Ц уч|
ПЦ

х 100
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Където:
А. е финансовия показател на участника,
Ц уч. е предложената цена на участника,
ПЦ е пределна цена на проекта ( 738 484 лв. без ДДС),
ЦСр е средно аритметичната стойност на най-високата и най – ниската предложени от
участниците цени.
| ЦСр.- Ц уч| - при изчисляване на А се взема абсолютната стойност на израза.
Максимална оценка по този показател е 100 точки.
Б. Технически показател

Оценката по този показател се определя чрез следната формула:
Б= (Б1 х 0.7) + (Б2 х 0.3), където:

Б1 – Технологично – строителна програма, с обща относителна тежест 70 на сто

( 70 точки ). Оценката по този показател е експертна и е в диапазон от 0 до 100т. По този

показател комисията оценява предложените от участниците разпределение на ресурсите и
работната сила, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и
приключване на отделните етапи и тяхното съответствие с направеното от тях предложение за
изпълнение на поръчката, изискванията на възложителя и инвестиционния проект.
Б1 = Б1.1. + Б1.2.
Б.1.1. Предлаган подход, план за работа и огранизация описани в

предложение и Линейния график ( максимален брой точки по под показателя – 70 т.)

Техническото

 При пълно и детайлно описани организация на строителната площадка, план за работа с описание
на разпределение във времето на техническите и човешките ресурси и съобразен с условията на
обектите. Описани мерки за опазване на околната среда и мерки за безопасни условия на труд.

Последователност и координация на звената. Съответствие между технологично – строителната
програма и линейния график и диаграмата на работната ръка. Пълнота на линейния график. - 70 т.

 При описани организация, план за работа с разпределение във времето на техническите или

човешките ресурси, но непълно или неясно описание на реда и начина на работа (координация на
работните звена и/или технически ресурси ), несъответствие между технологично – строителната
програма, линейния график и диаграмата на работната ръка, непълнота на линейния график - 40 т.
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 При пропуски и непълно описание на организацията и плана за работа, установени несъответствия
между описаните в технологично – строителната програма последователност на строителни

процеси/трудови ресурси и нанесените в Линейния график, не представена организация на
работната площадка, липса на мерки за опазване на околната среда и мерки за безопасни условия
на труд.– 10 т.

Б.1.2. Описани и отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и

предложени мерки за преодоляването им: ( максимален брой точки по под показателя – 30 т.)

Офертата на участника в която са посочени (идентифицирани) най-голям брой възможни рискове

свързани с навременно и качествено изпълнение на предмета на поръчката и предложени съответно за
всеки риск реалистични (от гледна точка на изпълнимост) мерки за преодоляването им (при
настъпване) получава максимални брой точки – 30 т

Останалите оферти получават съответно точки изчислени по формулата:
T i= ∑i(рискове + мерки) х

30

∑max (рискове + мерки )

като за всеки идентифициран риск се приема не повече от една мярка за преодоляването му,

независимо колко е предложил участника.

Комисията оценява само рискове свързани с навременно и качествено изпълнение на предмета
на поръчката, такива които нямат пряко отношение към изпълнението на обществената
поръчка няма да бъдат взети в предвид в оценяването!

Б2. Срок за изпълнение. с обща относителна тежест 30 на сто (30 точки).
Оценката по този показател е в диапазон от 0 до 100т. Максимална оценка по този

показател получава тази оферта, в която е предложен най-кратък срок за изпълнение на
поръчката. Оценката се определя по следната формула:

Б2 = най-кратък предложен срок x 100
срок предложен от участника
( участниците не следва да предлагат срок за изпълнение на поръчката по – кратък от 5
месеца, като максималния срок за изпълнение на поръчката е 15/петнадесет/
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
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месеца).Участници предложили по-кратък и съответно по-дълъг срок ще бъдат
отстранявани от процедурата/.
3. Указания по прилагане на методиката
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на

офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил найголям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането участници са с равен
брой точки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, който е
предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са равни, за изпълнител се определя

участникът получил най-висока оценка по подпоказател Б1. Ако и в този случай няма разлика
между оценките на класираните, комисията определя изпълнителя чрез публичен жребии.

Раздел IX – Разяснения по документацията за участие в процедура
1.Всяко заинтересовано лице може да проучи и/ или закупи тази документация за
обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията –
неразделна част от нея.

2. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като
подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или
обединение от такива лица, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано
лице”.
3. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема всички условия в документацията, включително на показателите
за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест, и методиката за оценяване
на офертите;
б) приема клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване със строителната
площадка, необходими за изработване на офертата.
4. Всеки участник има право да представи само една оферта.

5. Офертата не може да се предлага във варианти. Не се допуска представяне на
варианти на предложенията за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи.

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
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6. Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на обществената
поръчка, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.
7. До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява
размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП
и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Община Раковски, свързани с
провеждането на процедурата;
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в
изработването и приемането на документацията за участие.

8. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към
провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно
извършваните от тях действия по или във връзка с процедурата, освен в случаите и по реда,
определени с документацията.
9. Не е нарушение на изискването по т. 8 публикуването на съобщение за процедурата
за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в
чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след обнародването на обявление за
провеждане на откритата процедура в електронната страница на „Държавен вестник” ,
наричано по-нататък „Обявлението”.
10. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило
документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към
неговото участие в процедурата.

11. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците
е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:
а) връчване лично срещу подпис, или

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от Възложителя и
заинтересованите лица/участниците електронни адреси, или
в) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
заинтересованото лице/участника адрес;
д) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”.

12. Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от
страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението.
Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт,
посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.
Информацията се връчва на адреса, посочен в т.І.1) от обявлението. Предварително се прави
писмено уведомяване на заинтересованите лица/участници в процедурата, на посочените при
закупуването на документацията, съответно посочени в офертата адрес, електронен адрес, или
факс.
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13. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е
изпратено на адресите в съответствие с т. 11 и е получено автоматично генерирано съобщение,
потвърждаващо изпращането.

14. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили
документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят
Възложителя.

15. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за
промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за
неточно изпращане на уведомленията или информацията.

16. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта,
достоверността и поверителността на информацията.

17. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма
право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите
по:

17.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати
информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;
17.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят
изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие
от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до
информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен
акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

18. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица
срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен носител. Всяко
заинтересовано от обществената поръчка лице може да се запознае със съдържанието на
документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението.
19. Ценовото предложение, включително Обобщената количествена сметка (съгласно
Приложение № 1.1) се представя на хартиен и електронен носител.

20. При различие в съдържанието на Обобщената количествена сметка (съгласно
Приложение № 1.1) на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният
носител.
21. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

21.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до
провеждането на процедурата и до техническите спецификации;
21.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са
класифицирана информация.
22. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да
се правят не по-късно от 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите от всяко
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заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично
упълномощено друго лице.
23. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се
изпращат или предават от Възложителя в четиридневен срок от постъпване на искането на
всички лица, закупили документацията, и се прилагат и към документацията, която предстои
да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна
информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.
Раздел Х – Условия и ред за провеждане на откритата процедура
1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще
започне своята работа в часа и на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка в
сградата на Община Раковски. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите
участниците се уведомяват писмено.
2. Комисията отваря пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и проверява
за наличието на три отделни запечатани плика. Тези действия на комисията са публични и на
тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители (не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за
масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
2.1.При отварянето на офертите се извършват действията по чл. 68, ал.4 и ал 5 от ЗОП,
след което публичната част от заседанието приключва.
2.2. Комисията уведомява участниците, относно наличието и редовността на
представените документи в плик № 1 като им изпраща протокола с констатациите, в който
изчерпателно са описани липсващите документи или констатираните нередовности, както и
срокът за представянето им, който не може да бъде по-дълъг от пет дни.
2.3 След изтичането на срока за предоставяне на документите, комисията извършва
проверка за съответствието им разглежда документите в плик № 2 само на допуснатите
участниците.
3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени в сградата на Община Раковски в
ден и час, за който всички участници ще бъдат уведомени писмено предварително. Преди
отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от
оценяването на офертите по другите показатели.
4. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на
представената от него оферта.
5. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към
администрацията на Община Раковски към лицата, посочени в обявлението.
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2.
договор

Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на

1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и
участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни от датата на получаване
Протокола на комисията или ако е приложимо на становището по чл. 20а, ал.2, т.5 от ЗОП. В
решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и
оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението
за класиране в тридневен срок от издаването му.
2. В изключителни случаи възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или
факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на
сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят
искането. Участник приел удължаването е задължен да удължи срока на гаранцията за
участие. В случаи, че класирания на първо място участник не удължи срока на гаранцията си
за участие до сключване на договора възложителят може да предложи сключването на
договор за изпълнение на класирания на второ място участник при условие, че той отговаря
на горепосочените условия.
3. Възложителят е задължен/може да прекрати процедурата за възлагане на обществена
поръчка с мотивирано решение, само в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за
обществените поръчки.
4. След решението за прекратяване Възложителят своевременно изпраща уведомление
до участниците за прекратяването на процедурата.

5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите
на чл.39, ал.1, т.3, т.5 и т. 6 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят
възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за
участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.
6. Решенията на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до
сключването на договора подлежат на обжалване относно тяхната законосъобразност
включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или
квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ,
свързан с процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от
ЗОП.
7. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен, съгласно
разпоредбите на ЗОП. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за
определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен
когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава
едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се
обжалва. Жалба не може да се подава пред Комисията за защита на конкуренцията след
сключването на договор за обществена поръчка.
8. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката с
участника в процедурата, определен за изпълнител.
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9. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
9.1 Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
9.2 Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител.
9.3 Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на процедурата на това решение, но не преди изтичането на срока
по т.9.2.
10. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на
договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от
офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено
обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на
договора за обществена поръчка.
11. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на
обществена поръчка.
12. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
12.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и
ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е
установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП,
когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства невписани в
Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки
един от участниците в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно
законодателството на държавата, в която е установен, участникът представя клетвена
декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на
държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност,
участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен
орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която
той е установен.

12.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на
основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в
случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от
компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци
съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно
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3 (три) месеца преди датата на подписване на договора. Когато участникът е обединение,
документите се представят от всеки един от участниците в обединението.
12.3. Гаранция за изпълнение на поръчката, в съответствие с условията в обявлението
за обществена поръчка.

13. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от
документите по т. 12, Възложителят не сключва договор за обществена поръчка в
съответствие с чл.42,ал.1, от ЗОП и Възложителят може да определи за изпълнител
участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.
14. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да
подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.
Раздел ХI – Други условия
1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Участникът е длъжен да използва всички авансови плащания и осигурени средства,
съгласно настоящите изисквания и договора, само и единствено за изпълнението на обекта на
настоящата обществена поръчка.

Раздел ХІI – Приложения:
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ДОГОВОР

Приложение № 4

№ __________
Днес, ......................... 2012 г., в гр. Раковски, между:
ОБЩИНА РАКОВСКИ, гр. Раковски, пл. "България" № 1, ЕИК 000471543

представлявано от ИВАН АНТОНОВ – Кмет на Община Раковски, наричан накратко
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и
…………………….........................................................…...... със седалище и адрес на
управление: ......................................................................., ЕИК......................., представлявано от
............................................................ – ................................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,
на основание чл.74, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение
№.........на Кмета на Община Раковски, след проведена открита процедура за възлагане на
обществена поръчка, се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни
строително-монтажни работи по проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез
корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци,
община Раковски, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007 -2013 г. по
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010 по схема за
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските
агломерации”, в съответствие с издадените строителни книжа, Ценово предложение Приложение № 1 и Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2, явяващи се
неразделна част от настоящия договор.
ІІ. СРОКОВЕ
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Чл.2. (1) Срокът на договора е до издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация/ разрешение за ползване и включва:
1. Срокът за завършване на СМР на обектите в съответствие с График за изпълнение на
СМР - ……........... (…словом....) календарни дни, считано от по – късната от двете дати:
датата на съставяне на Протокол №2а за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво, съставен и подписан по надлежния ред, и датата на ефективно
постъпване по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на аванса по чл.5, ал.1 от този договор.
2. Срокът за отстраняване на дефекти по изпълнените СМР, констатирани от
упражняващия строителен надзор и/или Държавната приемателна комисия;
3. Срокът за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация/ разрешение за
ползване, но за не повече от една година от датата на окончателното приключване на
строително-монтажните работи.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
няма вина, срокът по горната алинея се удължава съответно с периода на спирането след
подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на
строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. (1) Обща цена за извършването на строително-монтажните работи в размер на
......................... (...............................) лева без ДДС, ......................... (...................) лева с ДДС,
съгласно Приложение № 1.
(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на съответния вид
работа, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд,
механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.4. (1) Разплащането ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както
следва:
1. Авансово плащане в размер на 10 ( десет ) % от цената на СМР с включен ДДС, в
срок до 30 работни дни от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка,,
след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неотменима и безусловна банкова
гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане и начислено ДДС.

2. Банковата гаранция за аванса се освобождава след извършени и отчетени СМР на
стойност надвишаваща стойността на авансовото плащане.

3. Междинни плащания: На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество
извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична
цена за всяка позиция, срещу представен Акт ( Протокол № 19) за действително извършените
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разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
извършващия СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обекта и оригинална фактура.

4. Общият размер на авансовото и междинните плащания да не надвишават 65% от
цената на Договора.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати окончателно извършените СМР след предаване и
въвеждане на обекта в експлоатация, след издаване на Разрешение за ползване или
Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
(2) На фактурите по всички плащания и актовете към тях задължително трябва да е
указно, че „разходът е по договор № BG161PO001/1.4-06/2010 за безвъзмездна финансова
помощ по схема за „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в
градските агломерации” по ОПРР 2007 – 2013”
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава средствата от Национален фонд по банкова сметка
IВAN:......................, BIC: ................., .....................,
същата следва да се използва за
възстановяване на неусвоени суми и превеждане на дължими лихви, глоби и неустойки от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
размер на 3 ( три ) % от стойността на СМР без ДДС
(2) Гаранцията се предоставя под формата на (банкова/парична)………………
(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след
предаването на обекта по реда на чл. 15 от настоящия договор без да се дължат лихви на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да извърши строителството с грижата на добрия търговец, съгласно издадените
строителни книжа, да изпълнява предвиденото в техническата документация и изискванията
на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните
дейности.
2. да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както
и да извършва качествено СМР. Да представя съответните документи за качество на
вложените материали, придружени с Декларация за съответствие, съгласно Наредбата за
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти, както и за произхода и качеството на доставеното оборудване
3. да заплаща всички разходи за консумация на електроенергия, вода и други
консумативи, необходими за изграждане на обекта.
4. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи,
които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-
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късно. Със съставяне на Акт обр.12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за
закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат проверявани
по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на
ремонтните работи и да спазва изискванията за безопасност съгласно НАРЕДБА № 2 от
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи.
6. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ застраховка за професионална отговорност по
чл.171 от Закона за устройство на територията, в размери, минимум за обекти първа
категория. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изтичане на същата да я подновява до изтичане на
срока на договора.
(2) Да спазва още следните изисквания:
• Насоките за информация и публичност на Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., достъпни на www.bgregio.eu.
• да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да
съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал,
да осигури достъп до обектите и цялата документация;
• да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на
място;
• да докладва за възникнали нередности;
• да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други
неправомерно получени средства;
• незабавно да информира Възложителя или неговия представител за възникнали
проблеми при изпълнение на СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване;
• да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и
националното законодателство;
• да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й.
(3) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на
настоящия договор, както следва:
1. за период от 3 /три/ години след датата на приключване и отчитане на
Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г.;
2. за период от 3 /три/ години след частично приключване на съответния проект,
съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006г.
Чл. 8. Изпълнителят има право:
1.
да иска от Възложителя необходимото съдействие при изпълнение на СМР.
2. да иска от Възложителя приемане на работа, в случай, на напълно завършени СМР.
3. да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при
извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата
документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
Чл.10. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
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строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при
изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителна площадка за времето, предвидено за
изграждане на обекта - предмет на настоящия договор;
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения
график;
3. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изграждането на обекта;
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава
всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. да приеме в срок изпълнените работи;
6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се
осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица, които ще подписват от
негово име протоколите за извършените констатации.
2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения
от поръчката.
3. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.
VІІ. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО
Чл. 13. Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се
осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това му правомощие предписанията са
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не
излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.
Чл. 14. (1) Преди започване на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури
строителен надзор, като сключи договор с лицензирано /съответно регистрирано/ за това
лице.
(2) Предписанията на проектантите и упражняващите строителен надзор, вписани
в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно
действащи технически спецификации и съгласно ЗТИП. В рамките на гаранционните срокове
изпълнителят отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.
(4). По време на изпълнение на проекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прилага
система за управление на качеството.
VІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА
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Чл. 15. (1) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.
(2) Предаването на изпълнената работа се извършва с двустранен констативен
протокол, съгласно ПКС в който се описва извършената работа: количество и стойност на
извършени СМР.
(3) След завършване на СМР по Договора се изготвя констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа - Акт обр.15, съгласно Наредба №3 от 31.06.2003г.на
МРРБ
(4) Обектът се счита за окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след издаване на
Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
(5) Констативният протокол по ал.2 от настоящия член се съставя независимо от
протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от
изрично упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.
Чл. 16. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже нейното приемане и заплащането на
част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите
задължения по договора.
Чл. 17. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или
недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните
права по избор:
(1). Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да
поправи работата си;
(2). Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката,
респективно недостатъците на работата.
(3). Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или
годност на изработеното.
ІX. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ
Чл.18. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на
задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на
задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не
засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди
настъпването на форсмажорното събитие.
(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално
кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи
доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата,
естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и
продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина,
по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента
на спиране.
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(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие
да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат,
като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди,
претърпени като последица от форсмажорно събитие.
(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с
клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие,
страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат
въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да
изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното
събитие.
(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели
до спирането му .
Чл.19. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е
всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния
контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му
невъзможно.
(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие
на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на
дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.
Х. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл.20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на изработените
инвестиционни проекти, извършеното строителство, конструкции, материали, строителна
техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия
собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите
дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
ХІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл.21.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, съгласно НАРЕДБА
No 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти (обн.,ДВ,бр.72 от 15 август 2003 г.) и съгласно представената оферта.
(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния
обект в експлоатация.
(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в
минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ХІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ
Чл. 22.
При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната
страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото
българско гражданско и търговско законодателство.
Чл. 23. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в
уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05% (нула цяло и пет
стотни от процента) от цената по чл.3, ал.1, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %
(десет на сто) от стойността на договора. Неустойката се отдържа от последния Акт (
Протокол № 19) за действително извършените разходи за изпълнение на СМР.
Чл.24. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен
задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение , съгласно уговореното,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 3% (три на сто) от стойността на
некачествено или неточно извършените СМР.
(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.
(3) Ако недостатъците, установени при приемането на СМР не бъдат отстранени в
договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и
неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.
(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл.6 от настоящия
договор.
/5/При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
всички платени суми до момента на установяване на пълното неизпълнение, както и
неустойка в размер на 10% от стойността на Договора.
Чл. 25. Ако недостатъците, установени в гаранционните срокове не бъдат отстранени в
договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване. Вземанията по
неустойката се уреждат по реда на чл. 21 от Наредба № 3 от 03.07.2003 г.
ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.26. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
(2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.
Чл.27. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на
възложената работа с повече от 60 (шестдесет) дни или няма да я извърши по уговорения
начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са
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извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършената до момента
работа и обезщетение в размер на 10 % ( десет на сто ) от стойността на неизвършените
работи по договора.
XІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
данни за другата страна, станали й известни при или по повод изпълнението на договора.
Данните по предходното изречение включват и обстоятелства, свързани с търговската
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау,
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението
на малката обществена поръчка.
(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната
информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени
поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл. 29. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за
изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички
зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи
отговорност за тези препятствия.
(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не
носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят
от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.
(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по
отстраняването на препятствията се поемат поравно.
Чл.30. (1) Съгласно чл.6 от «Публичност и информиране» от Приложение Е2:Общи
условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
задължително посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие,
предоставен чрез Оперативна Програма «Регионално развитие» 2007-2013г. в информацията,
предоставяна на целевата група по Проекта, в своите междинни и годишни технически
доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всякакви
контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна Програма
«Регионално Развитие». Всяка публикация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в каквато и да било форма и в
каквито и да е средства за масова информация, в това число и Интернет, трябва да съдържа
следното заявление: «Този документ е създаден в рамките на проект………………………..»,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма «Регионално
Развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за
регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
«наименование на Изпълнителя» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган».
(2)Преведените
средства
от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
но
неусвоени
от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия
договор
подлежат
на
възстановяване
по
IBAN
BG…………………,
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BIC…………………………,/посочва се име на обслужващата банка в която е открита
сметката/.
Чл. 31. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 32. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по
чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
Чл.33. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл.34. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл.35. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РАКОВСКИ

……………………..

пл. “България” № 1

ул. ..............................

Седалище: гр. Раковски

Седалище: ………..

ЕИК: 000 47 15 43

ЕИК:..............................

тел. 03151 2260

факс: 03151 2361

тел. ..............................
факс:...........................

IBAN: BG .........................................;

IBAN:…………………………

BIC: ......................

BIC: ……………………………….

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра – три за
Възложителя и един за Изпълнителя.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1 – Ценово предложение
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката
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Приложение №3 - Инвестиционен проект
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

УПРАВИТЕЛ

________________
ИВАН АНТОНОВ

___________________

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
___________________
................................
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Приложение № 5
Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер :
Факс номер :

Лице за контакти :
e mail :

ДО

ОБЩИНА РАКОВСКИ
ГР. РАКОВСКИ

ПЛ. «БЪЛГАРИЯ» № 1

ОФЕРТА
Наименование на поръчката:

Строително-монтажни
работи
по
проект:
Предотвратяване на рисковете от наводнения,
чрез корекция и разширяване на речното корито
на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци,
община Раковски, финансиран от Оперативна
програма Регионално развитие 2007 -2013 г. по
договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.4-06/2010 по схема за „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения в градските агломерации”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в
поръчката получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние, удостоверяваме и
потвърждаваме, че Дружеството ни отговаря на изискванията и условията посочени в
документацията за участие в поръчката.

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на
горепосочената поръчка при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние, както и за
техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени
съгласно указанията за участие и са посочени в списъка на документите в офертата.
3. За изпълнението на поръчката ще извършим строително – монтажни работи, които
ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от документацията за участие.
Подробното описание на условията и начина за изпълнение на обекта, както и другите
съпътстващи дейности, работи и услуги са съгласно Техническото ни предложение.
4. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното
се зачертава) подизпълнители:
% от общата стойност на
Видове работи, които ще
Подизпълнител
поръчката
избройте имената и адресите на
изпълнява
подизпълнителите

посочете видовете дейности

посочете дела на участие на
всеки подизпълнител

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените
подизпълнители за участието им.

5. В случай, че поръчката бъде възложена на нас, настоящата оферта ще представлява
споразумение между нас и възложителя до подписване на договора, което ще бъде безусловно
гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.
6. В случай, че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълним обекта на поръчката
в съответствие с изискванията, заложени в техническите спецификации на настоящата поръчка.

7. Декларираме, че сме посетили и извършили пълен оглед на обекта и сме запознати с
всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от нас предложение.
8. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложение
„Ценова оферта”, поставена в запечатан плик с надпис №3 „Предлагана цена”

9. Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка, и във
връзка с разплащанията и финансовите въпроси, Ви предоставяме следните данни, които да
бъдат използвани, ако поръчката бъде възложена на нас:
Разплащателна сметка:
IBAN сметка
BIC код на банката
Банка:
Град/клон/офис:
Адрес на банката:

10. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в предложение за
изпълнение на поръчката) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме
включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в
описания вид и обхват
11. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички
документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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посочения срок от Възложителя, но не по-рано от ................ (посочват се броя на дните, за които ще
бъдат представени всички документи) работни дни след получаване на решението за класиране.
12. Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на .........................................................

(посочва се формата на гаранцията за изпълнение)

13. Настоящата оферта е валидна за период от....................... (посочват се броя на дните и/или
и ние ще сме обвързани с нея.
Запознати сме и приемаме условието, че тя може да бъде приета във всеки един момент преди
изтичане на този срок.
последната дата на валидност съобразени с условията на поръчката)

14. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени
за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

15. Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на
документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.
Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност

Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 6

Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер :
Факс номер :

Лице за контакти :
e mail :

ДО

ОБЩИНА РАКОВСКИ
ГР. РАКОВСКИ

ПЛ. «БЪЛГАРИЯ» № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:

Строително-монтажни
работи
по
проект:
Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез
корекция и разширяване на речното корито на река
Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община
Раковски, финансиран от Оперативна програма
Регионално развитие 2007 -2013 г. по договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.406/2010 по схема за „Подкрепа за дребномащабни
мерки за предотвратяване на наводнения в градските
агломерации”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура:
І. За изпълнение на поръчката представяме:

•
•

описание на организацията на работата по реализиране предмета на поръчката.

линеен график на дейностите за изпълнение на поръчката, включващ разпределението

на ресурсите и работната сила, последователност на дейностите, етапност и срокове за

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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започване и приключване на отделните етапи. (сроковете се посочват в календарни
дни). Участникът представя и диаграма на работната ръка.
•

Описани и отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и

предложени мерки за преодоляването им

ІІ. Предлагаме гаранционни срокове за отделните видове строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти както следва: ………………..
ІІІ. Предлагаме да изпълним поръчката в срок от …………………………
календарни дни/месеца, считано от датата на започване
(вярното се подчертава)

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно
съответствие с гореописаното предложение.

Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 7
Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер :
Факс номер :

Лице за контакти :
e mail :

ДО

ОБЩИНА РАКОВСКИ
ГР. РАКОВСКИ

ПЛ. «БЪЛГАРИЯ» № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:

Строително-монтажни
работи
по
проект:
Предотвратяване на рисковете от наводнения,
чрез корекция и разширяване на речното корито
на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци,
община Раковски, финансиран от Оперативна
програма Регионално развитие 2007 -2013 г. по
договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.4-06/2010 по схема за „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения в градските агломерации”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като получих и се запознах с документацията за участие в процедурата „открита
процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Строително-монтажни работи по проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения,
чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с.
Шишманци, община Раковски
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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предлагам да изпълним обществената поръчка и да съхраним обекта до предаването му на
Възложителя, съгласно условията на договора, като предлагаме:
Обща цена за извършване на строително-монтажните работи в размер на
......................... (...............................) лева без ДДС, ......................... (...................) лева с ДДС, в
това число:
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в
това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните
срокове и не подлежи на увеличение.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на
предложението.
Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сключим договор, да започнем
строителните работи на обекта, предмет на договора, при предаването на строителната
площадка с протокол обр. 2а.

Ще се придържаме към тази оферта до изпълнение на поръчката, считано от крайния
срок за подаване на предложенията. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде
приета по всяко време, преди изтичането на този срок.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията по
договора в размер на 3 % от стойността на договора, без ДДС.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане
от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Приложение:
Количествено-стойностна сметка, попълнена съгласно от документацията за участие
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________
ЗАБЕЛЕЖКА :

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК «3»

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Приложение № 8

за възлагане на обществена поръчка
……………………………………………………………………………………………………..
[наименование и адрес на Възложителя]

Известени сме, че нашият Клиент, …………………….…………………………………………….
[наименование и адрес на кандидата],

наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение
№……………………………………………….…. процедура за възлагане на обществена
поръчка с ……………………. [посочва се № и дата на Решението] и обект:
……………………………………………………………………………………………………
[изписва се наименованието на обекта].

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи заедно
с офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата
в размер на
_ (словом:
) [посочва се
цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението за обществената поръчка].

Като се има предвид гореспоменатото, ние __________________________________
[наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно
задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от ____ ____
(словом:_________ ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в
срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо
Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

оттеглил е офертата си след изтичането на срока за подаване на оферти;
определен е за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за

обществената поръчка в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф, препоръчана поща
или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално
искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно
обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на
Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе
адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от
часа на
____ г. [посочва се датата и часа на
крайния срок за подаване на офертите].
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в _____ часа на _________ г. [посочва
се датата и час на валидността на офертата на Кандидата], до която дата какъвто и да е
иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
С уважение,
[БАНКА]
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Приложение № 9

за възлагане на обществена поръчка
[наименование и адрес на Възложителя]
Известени сме, че нашият Клиент,
__________[наименование
и
адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №
/
г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо
място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект:
[описва се обекта], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена
поръчка.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за
обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на
горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша
полза, за сумата в размер на
_____ % [посочва се размера от Обявлението за
обществената поръчка] от общата стойност на поръчката, а именно
) [посочва се цифром и словом
(словом:
стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на
задължения си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние __________________________________
[наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно
задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не
надвишават
_____________
(словом:
) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в
срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо
Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф, препоръчана поща
или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално
искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно
обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на
Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе
адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____
_______
[посочва се дата и час на валидност на гаранцията], до която дата какъвто и да е иск по нея
трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна,
независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
С уважение,
[БАНКА]

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /та/ […]
с адрес […], [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество]1 на [наименование на участника]2 с
БУЛСТАТ/ЕИК […],със седалище […] и адрес на управление […], като участник в процедура
за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:......
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам професията си.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната
писмено да уведомя Възложителя.
Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:…………..

Декларатор: [подпис]:

2 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
3 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях и от
представляващия обединението.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т.4 от ЗОП
Долуподписаният /та/ […]
с адрес […][лична карта/документ за самоличност3] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество]4 на [наименование на участника]5 с
БУЛСТАТ/ЕИК […],със седалище […] и адрес на управление - […], като участник в
процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:….
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;
2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или
в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по
несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла
на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице
не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,
дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);
4. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата или
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията).
(Когато участникът е чуждестранно лице, този текст се замества с „Представляваното от мен
дружество няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е
установено”).
5. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от
промяната писмено да уведомя Възложителя.
Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата:…………………….

Декларатор: [подпис]:

1 Оставя се вярното.
2 Представя се от представляващият участника по съдебна регистрация.
3 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях и от
представляващия обединението.

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният /та/ […]
с адрес […][лична карта/документ за самоличност6] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [управител; член на управителен орган; член на контролен орган; както и
временно изпълняващ такава длъжност; вкл. прокурист или търговски пълномощник; в
случай, че членове са юридически лица – техните представители в съответния управителен
/контролен орган]7 на [наименование на участника]8 с БУЛСТАТ/ЕИК […],със седалище […]
и адрес на управление - […], като участник в процедура за възлагане на малка обществена
поръчка с предмет......
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм свързано лице с Възложителя (Община Раковски) или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация9 по смисъла на §1, т.1 от
Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси.
2. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл.21 или
чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от
промяната писмено да уведомя Възложителя.
Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:……………….

Декларатор: [подпис]:

1 Оставя се вярното.
2
Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от тези лица.
3 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях и от
представляващия обединението.
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение № 13

Долуподписаният /-ната/ ................................................................................................., с
лична
карта
№
..................................,
издадена
на
......................................
от
............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на
........................................................ на ............................................................................................,
(посочете длъжността)

(посочете фирмата на участника)

във връзка с обявената от Община Раковски обществена поръчка: …………..
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние, ...................................................................................................................................................
(посочете лицето, което представлявате)

сме съгласни да участваме като подизпълнител на
............................................................................................................................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени
от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме като кандидат в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме документи
съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

(дата на подписване)

г.

Декларатор:

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 14

ИНФОРМАЦИЯ

по чл.50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
за общия оборот от строителство за последните 3 /три/ години и оборота от строителство
с предмет, подобен на обекта на поръчката
__________________________________________________________
(наименование на участника)

Годишен оборот от строителство за всяка от последните три години:
/ лв./без ДДС

ГОДИНА

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо
2+3+4

1

2

3

4

5

Годишен оборот
В това число, оборот от строителство с предмет, подобен на обекта на поръчката:
/ лв./ без ДДС

ГОДИНА

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общо
2+3+4

1

2

3

4

5

Годишен оборот

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

УПРАВИТЕЛ:

г.
(дата на подписване)

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ

за изпълнените договори през последните 5 години за строителство, с предмет подобен
на предмета на поръчката, включително вида и местоположението на строителните
обекти, стойностите, и документа за въвеждане в експлоатация
Долуподписаният /-ната/
издаден на
на

с лична карта №

от

, с ЕГН

,

, в качеството ми

_________________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) - участник в процедура

за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен дружество
(посочете
фирмата на участника), e изпълнило договори за строителство през последните 5 години, с
предмет подобен на предмета на поръчката, както следва:
Година
№ по
ред
200…г.
1.
2.

Обекти

Възложител

200…г.
3.

Документ за
приемане на
обекта

Всичко
200…г.

за

Всичко
200…г.

за

Стойност
/х.лв./

200…г.
n
n+1

Всичко
за
200…г.
Общо
за
периода
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
г.
Декларатор:
(дата на подписване)
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение № 16

*

по чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
издаден на

качеството ми на

от __________________

с лична карта №

, с ЕГН

,
,

_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника)

възлагане на обществена поръчка с предмет:

в

- участник в процедура за

(посочете наименованието на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът_________________________________ (посочете фирмата на участника), който
представлявам:
при изпълнението на горецитираната обществена поръчка в предложената цена е спазено
изискването за минимална цена труда, съгласно § 1, т.12 от ДР на ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

г.
(дата на подписване)

*

Декларатор:

Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 17

СПРАВКА
ЗА ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ФИРМАТА,
АНГАЖИРАН ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА

1.
2.
3.
4.
5.

Инж. техн. състав
Длъжност
Ръководител проект
Технич. ръководител
Технич. ръководител
Отговорник по контрола на качеството
Координатор по безопасност и здраве
………………………..

ИМЕ

Професионален опит

………………………..

………………………..

….

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

УПРАВИТЕЛ:

г.
(дата на подписване)

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 18

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ
Предложена позиция в проекта:
1. Фамилия:
2. Име:
3. Дата на раждане:
4. Образование:

Институция
Дата: от (месец/година):
до (месец/година)
Получени степен(и) или диплом(и):
5. Езикови умения: (отбележете степента на владеене с 1 (отлично) до 5)
Език

Четене

Разговор

Писмено

6. Допълнителна квалификация: (напр. компютърна грамотност и др.)
7. Основна квалификация:

8. Настояща длъжност:

9. Професионален опит (започнете от последната месторабота)
Дата: от (месец/година)
до (месец/година)
Фирма
Длъжност
Описание на работата
(обекти и др.)

10. Опит на подобни обекти:

Дата: от (месец/година)
до (месец/година)
Фирма
Длъжност

11. Допълнителна информация (напр. публикации).
Подпис на лицето
Дата:
Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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СПИСЪК

Приложение № 19

на собствена и наета строителна техника, необходима за изпълнението на
обекта

№
1
…
n
1
…
n

Наименование
Строителна механизация

Характеристики

Собственост

Автотранспорт

Специфична
строителна
техника, изискваща се за
строежа

1
…
n

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

УПРАВИТЕЛ:

г.
(дата на подписване)

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за запознаване с обекта
Долуподписаният /-ната/
ЕГН
на

, издаден на

с лична карта №

от

,

с

, в качеството ми на ________________________ (посочете длъжността)
(посочете

фирмата

участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

на

(посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от образеца на

оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които
биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

г.
(дата на подписване)

*

Декларатор:

Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Приложение № 21

СПИСЪК
НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ НА ФИРМАТА,
АНГАЖИРАН ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА
ИМЕ

Професионална
квалификация

1.
2.
3.
4.
5.
………………………..

………………………..

….

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

УПРАВИТЕЛ:

г.
(дата на подписване)

Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящият орган
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Този документ е създаден в рамките на проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното
корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски , който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна
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