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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
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І. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
ІІ. Обявление за обществена поръчка.
ІІІ. Пълно описание на предмета на поръчката.
IV. Техническо задание
V. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка
VІ. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата при избраният критерий - икономически най-изгодна
оферта.
VІІ. Етични клаузи
VІІІ. Образци
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ІІІ. Пълно описание на предмета на поръчката.
1. Обект на поръчката: УСЛУГА
2. Предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично
изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за
канализация”
3. Кратко описание на проекта:
„Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация” е финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, референтният номер на процедурата е
BG161PO005/10/1.11/02/16, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Договарящ орган по проекта е
Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна
среда”.
С проектa се цели подобряването на канализационната система на гр. Раковски и
привеждането й в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО посредством
осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчни води от
агломерации с над 10 000 е.ж. Изграждането на канализационна мрежа на гр Раковски е
необходимо условие за постигането на пълна ефективност и нормалната експлоатация на
модернизираната ПСОВ в гр. Раковски. С реализирането на проекта Община Раковски
допринася за осъществяването на целите за опазване на околната среда по отношение на
водните ресурси, свързани с количеството и качеството на повърхностните и подземните
води, както и решава два основни проблема на град Раковски – опазване на водите от
разхищаване и опазване на водите от замърсяване.
С проектирането и реализацията на настоящия проект се гарантира спазването на
общите принципи на политиката на Общността в областта на водите, въведени чрез Закона
за водите, а именно принципът на интегрирано управление на водите на речно-басейнов
принцип. При въвеждането си в експлоатация обектът ще бъде включен в националната
системата за мониторинг на водите. За настоящият проект има издадено Разрешително №
300391 от 23.03.2007 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностен воден обект като основен инструмент за регулиране на ползването на
водните ресурси и опазване на водите от замърсяване. Разрешителното е претърпяло две
изменения с Решение № РР-1156/17.03.2011 г. (за промяна на точка на заустване от ПСОВ)
и Решение № РР-1230/11.05.2011 г. (разрешение за заустване на дъждопреливни тръби).
Заложените до 2012 г. цели за развитието на България са ориентирани към интегриране на
принципите на устойчиво развитие в регионалните политики и програми и намаляване на
броя на хората, които нямат достъп до чиста питейна вода и надеждна канализационна
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инфраструктура. Постигането на целите за канализационната система предвижда
приоритетно изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни
води за населени места с над 2 000 жители до 2015 г. По отношение на водоснабнителната
система присъединяването към ЕС изисква доизграждането на мрежата и замяната на
азбесто-циментовите тръби с чугунени и PVC тръби.
Проектът е в съответствие и с Директива на ЕС 91/271/ЕЕС относно
пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места, основните изисквания на
която са насочени към събирането, пречистването и изпускането на отпадъчни води от
населени места.
При изготвянето на проекта общината си поставя задачата да осигури устойчива
околна среда, като се предотврати увреждане на околната среда, причинено от
непречистени отпадъчни води, които към момента се отвеждат в септични ями и попивни
кладенци, което води до замърсяване на подземните води. Неговата реализация е свързана с
преустановяване загубата на природни ресурси, както и с подобряване на живота на
жителите на град Раковски. Реализацията на проекта ще доведе до ликвидиране на локални
замърсявания на почвите след преустановяването на отвеждането в попивни/септични/ ями
на непречистени отпадъчни води. Един от принцините на който се основава опазването на
околната среда е, че “Замърсителят плаща” за причинените вреди. След реализацията на
проекта, всички разходи по добиването и пречистването на водата ще бъдат разпределени
общо и справедливо между всички водоползватели в град Раковски.
Водата има икономическа стойност при всичките си приложения и трябва да се
разглежда като икономическа стока. Таксите за ползване и пречистване на вода са
необходими за прилагане на икономическите инструменти с цел въздействие върху
поведението на потребителя насочено към икономия и ефективно използване на водата.
Община Раковски гарантира, че с реализацията на цялостния инвестиционен проект
ще се осъществи задължителното екологосъобразно третиране на отпадъчните битовофекални води. С изграждането на канализацията и пречиствателната станция на отпадъчни
води в изпълнение на Закона за водите ще се осигури подобряване на параметрите на
околната среда в общината.
4. Описание на консултантските услуги, предмет на поръчката:
Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху строителните дейности
съгласно ЗУТ и действащата нормативна уредба в РБ.
5. Финансиране:
5.1. Финасирането на проекта е осигурено по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”,
Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни
води”, процедура с референтен номер BG161PO005/10//1.11./02/16 “Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
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5.2. Разполагаемият финансов ресурс за финансиране на настоящата обществена
поръчка е в размер общо до 1 042 827,46 лв. (един милион четиридесет и две хиляди
осемстотин двадесет и седем лева и 46 стотинки), без включен ДДС, разпределен както
следва:
1. Разходи за строителен надзор за
частично
изграждане
на
главни
колектори и вътрешна канализационна
мрежа
и
реконструкция
на
съществуващата водопроводна мрежа по
улиците, предвидени за канализация в
гр. Раковски
2. Разходи за изготвяне на комплексен
доклад за оценка на съответствието на
проекта за ПСОВ, както и разходи за
строителен надзор за инженеринг за
изработване на работен проект за ПСОВ,
изграждане на ПСОВ и довеждаща
инфраструктура до ПСОВ
3. Разходи за строителен надзор /при
реконструкция
на
водопроводната
мрежа, извън трасето, където ще се
изгражда канализация/
ОБЩО

832 060,94 /осемстотин тридесет и две
хиляди и шестдесет лева и деветдесет и
четири стотинки/, без вкл. ДДС

194 300,00 /сто деветдесет и четири хиляди и
триста лева /, без вкл. ДДС

16 466,52 /шестнадесет хиляди четиристотин
шестдесет и шест лева и петдесет и две
стотинки/, без вкл. ДДС
1 042 827,46 лв., без вкл. ДДС

В случай, че участник предложи цена за изпълнение на дейностите по
обществената поръчка, която надхвърля определения от възложителя пределен
финансов ресурс по някоя от дейностите по т. 1, т. 2 и т. 3, включени в нея, офертата
му ще бъде отстранена от участие в процедурата.
6. Условията и начинът на плащане са подробно описани в проекта на договор,
приложен към тази документация.
7. Срок за изпълнение на поръчката
Упражняването на строителен надзор – предмет на настоящата поръчка ще бъде
съобразено с одобрения интегриран проект за подобряване на водния сектор на град
Раковски и сроковете, заложени в него. Съгласно последните, изпълнителят следва да
осъществява предмета на поръчката за срок от 31 /тридесет и един/ календарни месеца, но
не по-късно от 31.12.2014г. или до издаване на Разрешение за ползване на всички обекти
включени в инвестиционния проект, което от двете събития настъпи по-рано.
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ІV. Техническо задание
Общи положения:
Упражняването на строителен надзор при извършване на СМР е дейност, предвидена
в поддейност 7.1. на „Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на
главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”. Съгласно
Регламент 1083/2006 и ПМС 249 от 17.10.2007 г., разходите за строителен надзор на СМР
при проекти, финансирани по оперативните програми, е допустим разход
Обект на поръчката: УСЛУГА;
Предмет на поръчката: „Осъществяване на независим строителен надзор при
изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски
за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за
канализация”
Възложител: Община Раковски с административен адрес в гр. Раковски, област
Пловдив, пл. “България” № 1
Финансиране: Финансирането ще бъде осигурено по оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за Околна среда и от
Кохезионния фонд за Околна среда и от Кохезионния фонд на Европейската общност,
Приоритетна ос 1 - „Подобравяне и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO005/10/1.11/03/16 „Подготовка и изпълнение на проекти за
подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
над 10 000 е.ж.;
Териториален обхват на поръчката: Община Раковски, Област Пловдив;
Съдействие от страна на възложителя: Възложителят ще предостави наличната,
необходима информация и документация за осъществяване на услугата; информация и
съдействие в хода на осъществяване на отделните услуги;
Цели: Целта на поръчката е в съответствие с приложимите законови разпоредби да се
избере изпълнител, който да упражнява комплексна услуга по непрекъснат строителен
надзор на строително-монтажни работи при изпълнението на проект във водния сектор на
гр. Раковски, както и да извърши оценка на съответствието на проекта за ПСОВ, съглaсно
българската и европейска законова рамка и с необходимото качество, коректност и бързина.
Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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средства, предоставени от Европейския фонд за Околна среда и от Кохезионния фонд за
Околна среда и от Кохезионния фонд на Европейската общност.
Избраният изпълнител по тази обществена поръчка ще предоставя услугата, описана
по-долу:
Предвидени за изпълнение са следните дейности:
За дейностите по строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от
ЗУТ, чийто обхват е както следва:
- отговорност за законосъобразно започване на строежа;
- отговорност за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството;
- отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни
проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
- отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия за
труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от
състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на
строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2.
- КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2
- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на
строителството;
- отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
- отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;
- отговорност за оценка на енергийната ефективност;
- отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на
строителството, необходими за оценка на строежите относно изискванията за
безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 на министъра
на регионалното развитие и благоустройството, за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството;
- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи
на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от
установяване на нарушението;
- отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя след приключване на
строително-монтажните работи;
- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във
строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите
правила и нормативи и одобрените проекти.
- обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето,
през което се изпълняват строително-монтажни работи.
Изпълнителят е длъжен:
Да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта за ПСОВ.
Да координира строителния процес.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява
забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения
по такива изменения, предлагани от Изпълнителя.
Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква
от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за
влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на
безопасност.
Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността,
пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и
пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.
Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.
Да осъществи геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 52 от
ЗКИР;
Да изготви окончателен доклад, придружен с „Технически паспорт” до “Дирекцията
за национален строителен контрол” относно готовността на строежа за въвеждане в
експлоатация заедно с технически паспорт на обекта.
Да внесе от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено искане за назначаване на Държавна
приемателна комисия придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 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.
Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с
изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация
към него.
Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като
не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните
актове.
Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във
връзка с извършваните от него дейности;
Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети
лица.
Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по
всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги за извършване
на проверки и изготвяне на копия за времето на изпълнение на договора и след това.
Да запази поверителния характер на всички факти, обстоятелства и документи,
свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен
с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито
лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да
съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна
информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да
оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на
извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в
резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора
проучвания, оценки и изследвания.
Да предостави възможност на Договарящия орган, националните одитиращи власти,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна
палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да
извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място на
изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на
оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други
документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да
бъдат извършвани до 3 години след приключването на оперативната програма.
Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на
проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.
Да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни
органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол.
Да упражнява строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити
дефекти през гаранционните срокове.
При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за
национален строителен контрол.
Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и
нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно
изпълнителя на СМР.
Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни
изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството.
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка,
изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане;
Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му;
Условията на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”,
Поканата за подаване на проектни предложения, съответстваща на мярка 30.06.2010 BG161PO005/10/1.11/02/16 BG161PO005/10/1.11/03/16 „Подготовка и изпълнение на
проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации над 10 000 е.ж.;
Други законови и подзаконови национални нормативни актове и актове на европейски
институции, приложими по материята.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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V. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА,
Настоящите указания съдържат информация, която ще Ви даде възможност да се
запознаете с изискванията към участниците в процедурата и да получите указания, които
ще Ви помогнат да изготвите своите оферти, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и
Възложителя.
Настоящата част от документацията има следното съдържание:
Условия за участие в процедурата.
Минимални изисквания за икономическо и фанансово състояние и технически
възможности и квалификация.
Изисквания и указания за изготвяне на офертите.
Съдържание на офертите
Подаване на офертите
Валидност на офертата.
Комуникация между възложителя и участниците.
Гаранция за участие и изпълнение.
Отваряне на офертите.
Провеждане на процедурата.
Класиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата.
Сключване на договор за поръчката.
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„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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1. Условия за участие в процедурата.
Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,
отговарящи на изискванията и условията, предвидени в Закона за обществените поръчки,
обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие в откритата
процедура.
1.1. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или
консорциума) сключват нотариално заверен договор.
Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
- всички членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни за
изпълнението на договора;
да
определя
и
упълномощава
лице,
което
да
представлява
обединението/консорциума, да го задължава, да получава указания за и от името на всеки
член на обединението/консорциума за целите на поръчката;
- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за
целия период на изпълнение на договора;
- не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато не е представено нотариално заверено копие от договора за създаването
на обединението/консорциумът или в приложения липсват клаузи, гарантиращи
изпълнението на горепосочените 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.
1.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
1.1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
В случай, че по отношение на участник бъде констатирано неизпълнение по т.1.1.2. и
т.1.1.3. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
1.1.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението;
- документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6
от ЗОП.
1.1.5. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор
се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него с
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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необходимо за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
1.2. Подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на
поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички
изисквания, на които отговаря и самият участник, съобразно вида и дела на участието му.
Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник,
не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което фигурира като подизпълнител в
предложението на друг участник и е подписал декларация за съгласие да участва като
подизпълнител, не може да участва в предложението на обединение. За действията,
бездействията и работата на подизпълнителите отговаря изпълнителят. Когато участникът
предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от
ЗОП се представят за всеки един от тях поотделно, а изискванията се прилагат съобразно
вида и дела на тяхното участие.
В случай, че по отношение на участник и/или посочен подизпълнител бъде
констатирано неизпълнение по настоящата точка, то този участник ще бъде отстранен от
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.3. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните
си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се
доказва с изрично нотариално заверено пълномощно.
2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и
Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:
а/ осъден е 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;

подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;

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

престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
б/ обявен в несъстоятелност;
в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
г/ при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица1 с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
1

"Свързани лица" са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това
дружество.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
е/ 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
кандидатът или 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 кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 години;
й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
2.2. Изискванията по буква „а”, „г” и буква „й” по-горе се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
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 Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 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.
2.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, (б. „б”, „в”,
„д”, „е”, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на
декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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2.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.
2.5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата
по т. 2.1. по-горе с декларация.
2.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з” и „й”.
2.7. 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 букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“.
2.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”„и” и „й“, 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 букви „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“ или когато те не
включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“, участникът
представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона
на държавата, в която е установен.
2.9. 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.
3. Органи, от които може да се получи необходимата информация за задълженията,
свързани със закрила на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани
със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България при
Изпълннителна агeнция „Главна инспекция по труда” към Министерството на труда и
социалната политика.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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ІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Минималните изисквания към всеки участник в откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за
допускането им до оценяване на офертата са, както следва:
2.1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на
участниците:
2.1.1 В процедурата могат да участват лица, чийто общ оборот за последните три
приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 год.) или в зависимост от датата, на
която участникът е учреден или е започнал да развива дейността си, е не по–малко от 3 000
000 лева (три милиона лева) и оборот от консултантски услуги за упражняване на
строителен надзор на обекти, сходни* с предмета на поръчката за последните три
приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 год.) или в зависимост от датата, на
която участникът е учреден или е започнал да развива дейността си, е не по–малко от 400
000 лева (четиристотин хиляди лева).
*Под обекти сходни с предмета на поръчката следва да се разбира упражняване
на независим строителен надзор при изпълнение на строителство и/или
реконструкрукция и/или рехабилитация на ВиК мрежи.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията погоре трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители
изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
2.1.2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за
професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, за лица
регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в
съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. Същата трябва да
е валидна минимум за срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с
декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора
застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на
договора.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както
и за подизпълнителите, които ще бъдат ангажирани пряко с осъществяването на
строителния надзор.
2.1.3. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците
представят следните документи:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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2.1.3.1. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за
последните 3 (три) финансови години /2009, 2010 и 2011/, в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие
на балансите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години; заверено копие
на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/
години или представяне на ЕИК (в случаите, когато посочените документи са надлежно
публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията);
2.1.3.2. Справка – декларация за общия оборот и за оборота от услуги за упражняване
на строителен надзор на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните три
приключили финансови години /2009, 2010 и 2011/, взависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си /Образец № 3/.
2.1.3.3 Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците
в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на поръчката за
лица, регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в
съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, придружена от
декларация от участника в случай, че по време на действие на договора застраховката
изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по–малък от срока на
строителството и договора.
2.1.4. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от
възложителя документи по т. 2.1.3.1 и т. 2.1.3.2, той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
участниците.
2.2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от
датата, определена като краен срок за подаване на офертите, договори за упражняване на
строителен надзор на обекти сходни* с предмета на поръчката на стойност не по-малко от
400 000 (четиристотин хиляди) лева, сред които поне един договор за упражняване на
строителен надзор при строително – монтажни работи за изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води (ПСОВ) за минимум 10 хиляди екв. жители.
*Под обекти сходни с предмета на поръчката следва да се разбира упражняване
на независим строителен надзор при изпълнение на строителство и/или
реконструкрукция и/или рехабилитация на ВиК мрежи.
Представя се списък на основните договори и препоръки за добро изпълнение за
всеки посочен договор. В препоръките задължително се посочва датата, мястото на
изпълнение и наименованието на възложителя, стойността на договора и телефон и адрес за
контакт, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните
изисквания и условията на договора. Описаните в списъка договори следва да са на обща
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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стойност не по-малко от минимално изискуемия специализиран оборот, съгласно т. 2.1.1.
по-горе, а именно не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
Когато участникът е обединение, изискването е общо за обединението. Когато е
предвидено участие на подизпълнители изискването се прилага по отношение на тях
съобразно вида и дела на участието им.
2.2.2. В процедурата могат да участват лица, които притежават валиден Лиценз за
упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и "Наредба за условията и
реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор" (ДВ бр. 99/2003г.) за
лица, регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за
чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от
компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицензът следва да е със
срок на валидност, покриващ срока на валидност на офертата и срока на действие на
договора и строителството. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича по време на
валидността на офертата и/или по време на действието на договора и строителството, то
участникът представя декларация, че ще получи и представи нов валиден лиценз. В случай,
че не бъде представен такъв, то участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата,
респ. договорът за изпълнение на поръчката ще бъде развален без предизвестие.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
горният
Лиценз
следва
да
притежава
всеки
един
от
членовете
на
обединението/консорциума, както и подизпълнителите, които ще бъдат ангажирани пряко с
осъществяването на строителния надзор.
2.2.3 Всеки участник следва да има въведена интегрирана система за управление на
качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда,
съгласно съответните системи:
2.2.3.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на
дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;
2.2.3.2. OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и
безопасността при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката или
еквивалентен;
2.2.3.3. ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват
на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;
Възложителят приема 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.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
горните сертификати следва да притежава всеки един от членовете на
обединението/консорциума, както и подизпълнителите, които ще бъдат ангажирани пряко с
осъществяването на строителния надзор.
2.2.4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на
услугата, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:

№

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Стаж
по
Минимален
спец.
брой
/години/

Специалисти
Ръководител обект – строителен инженер с
образователна степен „магистър”, специалност
„ВиК” или „ХТС” или „ХМС” или еквивалентна
специалност
Строителен инженер с образователна степен
„магистър”, специалност „ВиК” или „ХТС” или
„ХМС” или еквивалентна специалност
Строителен инженер с образователна степен
„магистър”, специалност „Геодезия”
Строителен инженер с образователна степен
„магистър”, специалност „Пътно строителство”
или еквивалентна специалност
„ВиК“ инженер-специалист – техника за
пречистване на води или еквивалентна
специалност с образователна степен „магистър” по
специалност ВиК или друга подобна
Специалист по здравословни и безопасни условия
на труд – инженер с образователна степен
„магистър”
Специалист по опазване на околна среда –
строителен инженер с образователна степен
„магистър”, ВиК, ХС, ХТС или ПГС или
еквивалентна специалност

10

1

10

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

Посочените специалисти следва да са вписани в Списъка на екипа на правоспособните
физически лица по смисъла на чл. 13, ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор , неразделна част
от Лиценза за осъществяване на строителен надзор.
Участниците следва да предложат отделни лица за всяка от позициите – общо
7/седем/ лица.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията погоре трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители
изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена
поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без
предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложения нов ключов
експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото
заменя.
2.2.5 За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците
представят следните документи:
2.2.5.1 Списък на основните договори за упражняване на строителен надзор на обекти
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години считано от
датата,определена като краен срок за подаване на офертите, сред които поне един договор
за упражняване на строителен надзор при строително – монтажни работи за изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), Разрешение за ползване на всеки посочен
обект на договорите и препоръки за добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките задължително се посочва датата, мястото на изпълнение и наименованието на
възложителя, стойността на договора и телефон и адрес за контакт, както и дали
изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания и условията на
договора. Описаните в списъка договори следва да са на обща стойност не по-малко от
минимално изискуемия специализиран оборот, съгласно Раздел II.2.2.1. по-горе, а именно
не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
2.2.5.2. Заверено от участника копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор,
придружен от Списък на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов
или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза за упражняване на
строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ и «Наредба за условията и реда за издаване
на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор» (ДВ бр. 99/2003г.) за лица, регистрирани на
територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица,
удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на
държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство.
2.2.5.3. Заверено от участника копие на:
- ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на
дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;
- OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността
при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;
- ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на
дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен;
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официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
21 от 91

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
BG161PO005/10/1.11/02/16

Европейски съюз
Кохезионен фонд

„Осъществяване на независим строителен надзор при
изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран
воден проект на град Раковски за частично изграждане на
главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по
улиците, предвидени за канализация”

2.2.5.4. Списък – декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на
поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови
експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация за
изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на
поръчката – Образец 10. Автобиография във формат по образец Приложение № 11 и
документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи
образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за
изпълнението на поръчката с приложени заверени копия на дипломи за завършено
образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати,
трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт по
образец Приложение № 12.
3. Изисквания и указания за изготвяне на офертите
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно обявлението и настоящата
документация.
3.1. Всеки участник в процедурата за възлагане на тази обществена поръчка има право
да представи само една оферта.
3.2. Варианти не се приемат.
3.3. Офертата трябва да бъде изготвена на български език и да бъде подписана
саморъчно от участника, негов законен представител или негов пълномощник и
подпечатана с печат на фирмата. /Към документите на участника се изисква представяне на
изрично, нотариално заверено пълномощно, даващо право на упълномощеното лице да
подпише офертата/. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или
от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка.
3.4. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.5. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или оттегли офертата си.
3.6. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие до изтичането на срока на нейното закупуване или получаване.
Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането.
Разяснението се изпраща до всички участници, които са получили документация за участие
и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило
запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се
предоставя на другите участници.
3.7. Всички разходи направени от участника за изготвяне на офертата са за негова
сметка.
3.8. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са
задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно
съобразени с тези образци.
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3.9. Не се допуска в офертата никакви вписвания между редовете, изтривания и
корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето (лицата, упълномощени от
участника, които го представляват).
3.10. Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на
условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.
3.11. Документация за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичането на
срока за получаване на офертите съгл. чл. 28, ал. 5 от ЗОП. Лицата имат право да разгледат
документацията на място, преди да я закупят.
4. Съдържание на офертата
Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик/кутия или кашон и се подава в
деловодството в обявения срок от участника лично или от упълномощен от него
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска
служба. Пликът по предходното изречение съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и
надписани плика, както следва:
ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите,
изискани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до
критериите за подбор на участниците. В ПЛИК № 1 се поставят всички документи, описани
по-долу в документацията, като „Документи за подбор”. Необходимо е върху плика да бъде
изписано и наименованието на участника.
ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят
предложенията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания
от възложителя критерий „икономически най-изгодна оферта” – по образец (Образец № 16).
Необходимо е върху плика да бъде изписано и наименованието на участника.
ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена” е пликът, който съдържа ценовото
предложение на участника (Образец № 17). Необходимо е върху плика да бъде изписано и
наименованието на участника.
Върху общия плик/кутия или кашон с офертата участникът записва:
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ДО Община Раковски
Адрес: ………..

ОФЕРТА
за участие в открита процедура с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при
изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски за
частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
От......................../изписва се наименованието на участника.
Адрес за кореспонденция.............................................................
Тел.за контакт...........................факс............................е-mail адрес........................

Той съдържа:
І. ПЛИК № 1 – Документи за подбор
1. Оферта за участие – Образец 1;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или
негов упълномощен представител;
3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър, заверено с подпис и печат на участника, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за
самоличност, когато участникът е физическо лице, заверено с подпис и печат на участника;
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците
- юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти ведно с копие от
документа за регистрация и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните
юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган
от държавата, в която са установени. Тези документи се представят и от подизпълнителите,
а при участник обединение - за всеки един член на обединението.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, документът за регистрация, съответно документът за самоличност,
се представя в официален превод.
4. Декларация за приемане на етичните клаузи на настоящата поръчка – Образец 18;
5. Копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС, ако е налично такова;
6. Когато участникът е обединение – нотариално заверен договор за създаване на
обединението – оригинал;
В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението
(консорциума) сключват договор. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират,
че всички членове на обединението (консорциума) са солидарно отговорни за изпълнението
на договора и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в
него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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(консорциума) трябва да упълномощят едно лице, което да представлява обединението
(консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението
(консорциума) след подаването на офертата.
7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал),
представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия
и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично
упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на
лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното
лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.
Декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а"- б. "д", т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл. първо), т.
3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
8. Декларация за запознаване с условията на поръчката - Образец 2;
9. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за
последните 3 (три) финансови години /2009, 2010 и 2011/, взависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие
на балансите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години; заверено копие
на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/
години;
10. Справка–декларация за общия оборот и за оборота от услуги за упражняване на
строителен надзор на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните три
приключили финансови години /2009, 2010 и 2011/, взависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 3;
11. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а"- б. "д", т. 2 и т. 3 и
ал. 2, т. 5 от ЗОП – Образец № 4;
12. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 2а (предложение
първо) , т. 3 и т. 4 от ЗОП – Образец № 5;
13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец № 6;
14. Документ за закупена документация – копие;
15. Декларация за приемане на клаузите на проекто-договора – Образец № 7;
16. Списък на основните договори за упражняване на строителен надзор на обекти
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата,
определена като краен срок за подаване на офертите /Образец № 9/, сред които поне един
договор за упражняване на строителен надзор при строително – монтажни работи за
изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за минимум 10 хиляди екв.
жители. Описаните в списъка договори следва да са на обща стойност не по-малко от
минимално изискуемия специализиран оборот, съгласно Раздел II.2.2.1. по-горе, а именно
не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
17. Разрешения за ползване и препоръки за добро изпълнение на договорите за услуги
с предмет, сходен с предмета на поръчката, посочени от участника в Образец № 9. Тези
препоръки задължително трябва да съдържат стойността, датата и мястото на услугата,
както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт.
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18. Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката,
включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови експерти с
професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация за изпълнение на
поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката –
Образец № 10. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти
отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален
опит, специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални
автобиографии – Образец № 11, документи за придобита квалификация, копие от трудова
книжка, граждански договори, препоръки от работодатели, както и всички други
документи, доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това всеки ключов експерт
трябва да подпише декларация за съгласие – Образец № 12.
19. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на
поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители – Образец
№ 13;
20. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане
на обществена поръчка – Образец № 14;
21. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал;
В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: «Гаранция за
участие в обществена поръчка с партиден номер в РОП-.........(по обявлението в РОП към
АОП). Ако участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да
отговарят (т.е. да са равносилни и/или по-благоприятни) на тази по приложения в
документацията образец на Банкова гаранция за участие в процедурата – Образец № 15.
Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на
офертата на участника. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на
участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на
гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък
от определения в настоящата процедура;
22. Заверено от участника копие на: ISO 9001:2008 за внедрена система за управление
на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; OHSAS
18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с
обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентен; ISO 14001:2004 за
внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на
поръчката или еквивалентен;
23. Заверено от участника копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор,
придружен от Списък на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов
или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза за упражняване на
строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и «Наредба за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор» (ДВ бр. 99/2003 г.) за лица,
регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за
чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от
компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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24. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в
строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на поръчката за
лица, регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица в
съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, придружена от
декларация от участника в случай, че по време на действие на договора застраховката
изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по–малък от срока на
строителството и договора.
25. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец № 19.
ІІ. ПЛИК № 2 с техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец
№ 16;
Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката трябва да
отговаря на всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за
участие. Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката следва да
бъде изготвено съгласно образеца към настоящата документация за участие – Образец №16.
В техническата си оферта участниците задължително включват предложенията си по
следните показатели за оценка:
1. „Технически показатели“:
А) ПРЕДЛАГАН ПОДХОД-ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИ
В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В техническото предложение всеки участник следва да опише пълно и детайлно
организация, план за работа с описание на разпределение във времето на
техническите и човешките ресурси, като:
-Участникът посочи пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон
документация за обекта като се спазва изискването за технологично обусловена
последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни
дейности;
-Участникът представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите на
отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на
изпълняваните дейности, което дава преимущество при изпълнение на целите;
В Техническото предложение участникът посочи:
- описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение
на предвидените строително-монтажни работи в строителството на обекта с пълно
технологично описание на всички дейности, чието качествено и навременно изпълненение
е важно и съществено за крайния резултат;
- описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР с
посочване на онези конкретни действия и решения, които дават на участника
преимущество при реализиране на целите на обществената поръчка;
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- описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички
мероприятия от подготвителния период с посочване на всички конкретни действия, които
ще бъдат предприети за започването на СМР, съгласно приетия линеен график на
изпълнителите на строителството на обектите;
- описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и
основни материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати с
подробно описание на последователността и взаимообвързаността на предвидените от
него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на
целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в
техническата спецификация, подготвените и/или подлежащите на изработване
инвестиционни проекти. Обхванати са всички дейности по съгласуване и контрол, чието
проявление е важно и съществено за реализиране на крайния резултат.
Б)
СТРАТЕГИЯ
ЗА
КОНТРОЛ
ВЪРХУ
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТPOИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

ТЕХНОЛОГИЧНАТА

В техническото предложение участникът предлага прецизно изготвена
стратегия за контрол върху технологичната последователност на всички строителни
процеси с оглед качествено и срочно изпълнение на проекта, като:
- Участникът опише всички стъпки по упражняването на контрол, както върху
строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на
проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на
влагане, изпитания и др.;
- Участникът посочи метод за работа при установяване на несъответствия на
строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по
подмяната или корекцията им;
- Участникът ясно и подробно* посочи в обяснителната записка от техническото си
предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното
изпълнение в съответствие с изискванията на техническата документация.
В) УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
В техническите си оферти участниците следва да разгледат аспектите и сферите на
влияние на описаните рискове, да предвидят и предложат мерки за въздействие върху
изпълнението на договора при възникването и мерки за недопускане/предотвратяване и за
преодоляване на последиците при настъпването на следните рискове, а именно:
1. Времеви рискове:
- закъснение началото на започване на работите;
- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;
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3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни
в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ
Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, Бенефициентът по
Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на
отделните договори, асоциираният партньор ВиК дружество;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на
ОП „Околна среда 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по
договора сключен с Бенефициента.
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или
неточности в проектната документация.
В техническото предложение се описват подробно методите за предотвратяване и
преодоляване на възможните рискове пред изпълнението. Излага се пълна мотивировка и
ясна аргументация, разкрива се логичната връзка между риска и метода, така че да се
постигне в максимална степен осигуряване на изпълнението на поръчката в съответствие с
изискванията на документацията.
2. РАЗМЕР АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
Размерът на аванса се посочва в проценти (%) от стойността на договора за
обществената поръчка. Размерът на аванса не може да бъде по-малък от 0.01 % и по-голям
от 20 % и следва да бъде число, закръглено до втория знак след десетичната запетая.
Участник, предложил размер на аванса в мерна единица, различна от посочената в
предходното изречение, ще бъде отстранен от участие. Участник, в чиято оферта е
предложен процент (%) на аванса по-малък от 0.01 % или по-голям от 20 % ще бъде
отстранен от участие в поръчката.
ІІІ. ПЛИК № 3 с ценовото предложение, изготвено по образец - Образец № 17;
Предлаганата цена за упражняване на услугата е в лева без ДДС и включва всички
разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото
изпълнение на обществената поръчка в това число командировки, квартирни, налози и
други разходи, свързани с изпълнението на поръчката като възнаграждения на
служителите, такси, печалби и всички суми, съгласно нормативен акт.
Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая.
Ценовото предложение на участника не може да надвишава предварително обявената
обща прогнозна стойност от 1 042 827,46 лв. (един милион четиридесет и две хиляди
осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки), без вкл. ДДС или
някоя от прогнозните стойности по посочените от възложителя дейности, а именно:
1. Разходи за строителен надзор за 832 060,94/осемстотин тридесет и две хиляди
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частично
изграждане
на
главни
колектори и вътрешна канализационна
мрежа
и
реконструкция
на
съществуващата водопроводна мрежа по
улиците, предвидени за канализация в
гр. Раковски
2. Разходи за изготвяне на комплексен
доклад за оценка на съответствието на
проекта за ПСОВ, както и разходи за
строителен надзор за инженеринг за
изработване на работен проект за ПСОВ,
изграждане на ПСОВ и довеждаща
инфраструктура до ПСОВ
3. Разходи за строителен надзор /при
реконструкция
на
водопроводната
мрежа, извън трасето, където ще се
изгражда канализация/
ОБЩО

и шестдесет лева и деветдесет и четири
стотинки/, без вкл. ДДС

194 300,00 /сто деветдесет и четири хиляди и
триста лева /, без вкл. ДДС

16 466,52/шестнадесет хиляди четиристотин
шестдесет и шест лева и петдесет и две
стотинки/, без вкл. ДДС
1 042 827,46 лв., без вкл. ДДС

В случай, че участник предложи цена за изпълнение на дейностите по
обществената поръчка, която надхвърля определения от възложителя пределен
финансов ресурс по някоя от дейностите по т. 1, т. 2 и т. 3 включени в нея, офертата
му ще бъде отстранена от участие в процедурата.
При изготвяне на ценовото си предложение, участникът следва да предвиди и включи
в крайната цена всички разходи, разноски, възнаграждения и прочее, дължими във връзка с
изпълнението на предмета на поръчката.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
ПЛИК № 3 с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части
от нея), освен размера на аванса, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.
ВАЖНО !!!!!
Участниците могат да получат необходимата информация за :
-задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по
приходите на ел.адрес www.nap.bg ;
-опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и
неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ;
-закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и
социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg,
които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които
са приложими към предоставяните услуги.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, да се
спазват изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, да се спазват изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, да се спазват изискванията
на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
Документите трябва да са подредени и номерирани съгласно приложения списък на
документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Всички документи трябва да са:
а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та,
представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго изискване за заверка
на документа;
б/ Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, назовани в съдебната регистрация, БУЛСТАТ картата или удостоверението за
актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се
представи нотариално заверено пълномощно за упражняването на тези права;
в/ Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с
не повече от 1 месец или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично
записана в тях. Декларациите и офертата се подписват преди или към датата на подаване на
офертата.
г/ Всички документи, свързани с офертата следва да бъдат на български език или в
превод, а документите по т. 3 и т. 4 от «Документи за подбор» в официален превод2.
д/ Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва
да са придружени от превод на български език от заклет преводач, в противен случай няма
да бъдат разглеждани.
е/ По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, упълномощени от лицата,
които го представляват/.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК
Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства:

Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2
от ЗОП

По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47, ал. 1,
т. 1, б. "а"- б. "д", т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл. първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП.

Представената оферта включително и отделни нейни части в техническото и
ценовото предложение не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази
документация условия и изисквания за представяне

Не е представен някой от документите съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията
на настоящата документация
2

"Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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По отношение на участника се установи неизпълнение на някое от общите
условия за участие, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние,
както и технически възможности и квалификация съгласно предварително обявените в
обявлението и в тази документация условия

Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ
за представена гаранция за участие

Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със
срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата

за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил
невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя
критерии за подбор

за когото се установи, че е декларирал неверни данни и обстоятелства във
връзка с представената от него оферта
5. Подаване на офертата
Офертите, изготвени съобразно изискванията, се подават в посочения в обявлението
срок в Деловодството на Общината.
Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик/кутия или кашон и се подава в
деловодството в обявения срок от участника лично или от упълномощен от него
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска
служба.
Върху плика участникът посочва обекта на поръчката, за която участва, подателя,
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа
на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че
да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в
срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие като:
митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон или
други подобни.
6. Валидност на офертата
Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с
условията на представената оферта. Срокът на валидност на офертите, изискван от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на крайния
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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срок за подаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от
Възложителя на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
7. Комуникация между възложителя и участниците
7.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в
писмен вид.
7.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от
следните начини: лично срещу подпис; по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на
посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска служба; по факс; по
електронна поща; чрез обявление на електронната страница на Възложителя; чрез
комбинация от тези средства.
7.3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до Възложителя като се
посочват и лицата за контакти /съгласно обявлението/.
7.4. Участниците в процедурата внасят своите питания, отговори и др. документи в
писмен вид в Деловодството на общината лично; по пощата – писмо с обратна разписка,
изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска служба или по
факс.
7.5. 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.
8. Гаранция за участие и изпълнение
Гаранцията за участие е в размер на 10 000.00 (десет хиляди лева) лв.; Гаранцията за
участие се внася като парична сума по IBAN сметка на общината: Банка ДСК ЕАД, IBAN:
BG33 STSA 9300 3326 3644 30, BIC: STSABGSF или се представя като банкова гаранция за
срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие се задържа в полза на Възложителя
или се освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
Гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на общината или
представена като банкова гаранция в деня на подписване на договора е в размер 1 % (едно
на сто) от стойността на поръчката.
Ако участникът избере да представи банкова гаранция в полза на Община Раковски за
участие в текста на гаранцията изрично да е посочена възможността за задържането й по
реда на чл. 61 от ЗОП.
Гаранциите за участие се освобождават по реда на чл. 62 от ЗОП, а условията и
сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в
договора за възлагане на обществена поръчка.
Банковата гаранция за изпълнение на договора да бъде валидна за срока на договора.
В договора са описани случаите, в които възложителят ще задържи гаранцията за
изпълнение на договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са
престояли у него.
9. Отваряне на офертите

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Постъпилите оферти ще бъдат отворени от назначена по реда на чл. 34 от ЗОП
комисия в посочения в обявлението срок.
Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се извърши по реда на
Глава Трета, Раздел V от ЗОП, приетият критерий и описаната в настоящата документация
методика.
10. Провеждане на процедурата
10.1. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват
Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7дневен срок от настъпването им.
10.2. За провеждане на процедурата, Възложителят с писмена заповед назначава
комисия, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен
брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а
останалите лица - притежаващи необходимата професионална квалификация и практически
опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Възложителят привлича като член
на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има
квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Комисията се назначава от
Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня,
определен за отваряне на офертите.
10.3. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в
заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът трябва да
бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от
срока на валидност на офертите.
10.4. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
10.5. Членовете на комисията нямат право да изнасят оферта извън помещението,
където се провежда заседанието.
10.6. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава
заповед за определяне на нов член.
10.7. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените
оферти.
10.8. След получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата,
когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства, членовете на комисията и
консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен
кандидат или участник;
б) не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от
него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със
своята работа в комисията
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10.9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Упълномощен
представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта
нотариално заверено пълномощно.
10.10. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните
членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител
от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. В
присъствието на посочените в т.10.9. лица комисията отваря плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи,
съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите
участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след
това отваря плик № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, които той съдържа
и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
10.11. След извършването на действията посочени в т.10.10. приключва публичната
част от заседанието на комисията.
10.12. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на
документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на
възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.
10.13. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни
дни от получаването на протокола по т.10.12. Участникът няма право да представя други
документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в
протокола на комисията.
10.14. След изтичането на срока по т.10.13. комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в
плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
10.15. Комисията при необходимост може по всяко време:
10.15.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица;
10.15.2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2
и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото
предложение на участниците.
10.16. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В случаите по
предходното изречение възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията.
Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.
10.17. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя не се отваря.
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10.18. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните
действия:
10.18.1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им
с изискванията на възложителя;
10.18.2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за
предложенията в плик № 2;
10.18.3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.
10.19. Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на
ценовите оферти на интернет сайта на община Раковски – www.rakovski.bg. Информация по
телефона за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти няма да
бъде давана. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват
участниците или техни упълномощени представители, както и представители на
юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Упълномощен
представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта
нотариално заверено пълномощно.
10.20. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите
лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.
10.21. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва
да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде
по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
10.22. Комисията може да приеме писмената обосновка по т.10.21. и да не предложи
за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
10.22.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
10.22.2. предложеното техническо решение;
10.22.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
10.22.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
10.22.5. получаване на държавна помощ;
10.22.6. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за
отстраняване от процедурата.
10.23. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът
да се отстрани.
10.24. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
10.24.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
10.24.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “a“- б. ”д“, т. 2, т. 3 и
ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
10.24.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя;
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10.24.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2
от ЗОП;
10.24.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил
невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя
критерии за подбор.
10.25. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените
условия, критерий, показатели и методика за оценка на офертите. Решенията на комисията
се вземат с мнозинство от членовете й.
10.26. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за такава
се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са
еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира
офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
10.27. Когато "икономически най-изгодната оферта” не може да се определи по реда
описан в т. 10.26., Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител
между класираните на първо място оферти.
10.28. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите, който съдържа:
10.28.1. състав на комисията и списък на консултантите;
10.28.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата и
мотивите за отстраняването им;
10.28.3. становищата на консултантите;
10.28.4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти,
включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки
показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
10.28.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и
оценяване;
10.28.6. дата на съставяне на протокола;
10.28.7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на
членовете на комисията.
10.29. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на
възложителя заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с
приемане на протокола от възложителя.
11. Класиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата.
11.1. Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване на работата на
комисията, издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и
участникът обявен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от
участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят
изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят
уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.
11.2. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението,
възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп
до протокола в зависимост от искането на участника.
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11.3. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в
протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява,
ограничава или нарушава конкуренцията.
11.4. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
11.4.1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на
изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;
11.4.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от
възложителя;
11.4.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
11.4.4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
11.4.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране
за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
11.4.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат
да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
11.4.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва
договор за обществена поръчка.
11.5. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
11.5.1. е подадена само една оферта;
11.5.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП
или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
11.5.3. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор или
б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП или
в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“ – б. „д“,т. 2 и т. 3 и ал. 5 от
ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението;
11.6. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по т.11.4 или т.11.5 да
уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена
поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията за
обществени поръчки.
11.7. В случаите по т.11.4.3. възложителят задължително включва в решението найниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена равна
или по-голяма от посочената в решението при провеждане на следваща процедура в
рамките на същата година.
11.8. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по
т.11.4.3., т.11.4.5 и т.11.4.6 или т.11.5 възложителят възстановява на кандидатите или
участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в
процедурата в 14-дневен срок от решението по по т.11.4 или т.11.5.
12. Сключване на договор за възлагане на поръчката.
12.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с
участника, класиран на първо място в съответствие с чл. 41 от ЗОП.
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12.2. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят
няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички
решения по процедурата.
12.3. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за
изпълнител, който при подписване на договора:
12.3.1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25,
ал. 3, т. 2 от ЗОП;
12.3.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
12.3.3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
12.3.4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни
друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на
процедурата.
Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър не
могат да изискват представяне на документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, когато те се отнасят
за обстоятелствата, вписани в търговския регистър.
12.4. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз
основа на които е определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със
сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се
прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
13. Други указания
13.1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания се прилагат Закона
за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
13.2. Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от
българския, същите следва да бъдат представени и в превод на български език от заклет
преводач. При несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат
записите на български език.
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VІ. ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПРИ ИЗБРАНИЯТ
КРИТЕРИЙ - ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА
С настоящата методика се определят реда, критерия за оценка, показателите и тяхната
тежест при оценка на офертите на участниците.
При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват
разпоредбите на ЗОП, условията на Възложителя и настоящата методика.
До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите
изисквания и на Документацията за участие.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни
тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:
КО = (ТП х 50%) + (ПА x 15%)+(ПЦ х 35%)
Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител на обществената поръчка
участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока Комплексна оценка).
Показателите за оценяване са:
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) – качество на предложената организация и
начин за изпълнение на предмета на поръчката, качеството на крайния продукт, техническо
изпълнение, посочените рискове пред изпълнението и методи за тяхното избягване и
преодоляване – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %;
РАЗМЕР НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ (ПА) – предложеният от учасника размер на
авансово плащане – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент 15
%;
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) – предложената от участника крайна цена за изпълнение
на поръчката – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 35 %;
Последователност и методика на оценка.
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците,
комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с
изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
ПЪРВИ ЕТАП – Техническа оценка:
1. „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ“
Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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Техническите показатели (ТП) отчитат качеството на техническото предложение по
отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, стратегия за контрол
върху техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочените рискове пред
изпълнението и методи за тяхното избягване и преодоляване с оглед на преимуществата,
които конкретното техническо предложение предлага при реализиране на целите, по
следните подпоказатели:
№

Показател
Максимален брой точки
Технически показатели (ТП)
ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА
РАБОТА
И
ОРГАНИЗАЦИЯ,
30
ОПИСАНИ
В
ТЕХНИЧЕСКОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ
ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
НА
СТРОИТЕЛНИТЕ
30
ПРОЦЕСИ,
ОПИСАНА
В
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
40
Общо:
100

А.

Б.

В.

Оценката по Техническите показатели се определя по следната формула: ТП = А +
Б+В
Всеки един от Техническите показатели (А, Б и В) се формира, както следва:
Показатели

Степен на съответствие

Брой
точки

А. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Максимален
брой
точки 30

Фактори,
оценката:

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
30 точки

влияещи

Оценяват се
- пълнотата,
- ефикасността,
- приложимостта и
- целесъобразността на
предложените подход, план за
работа и организация

на

В техническото предложение пълно
и детайлно са описани организация,
план за работа с описание на
разпределение във времето на
техническите и човешките ресурси,
като:
- Участникът е посочил пълната
последователност на изготвяне на
изискуемата по закон документация
за обекта, като се спазва изискването
за
технологично
обусловена
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ДЕФИНИЦИИ:
Ефикасност:
Най – ефикасни са предложените
подход, план за работа и
организация, които в най – голяма
степен обезпечават постигането
на целта, а именно: качествено и
срочно изпълнение на проекта.
Оценяват се и се съпоставят
предложените подход, план за
работа и организация
и
степента, в която биха осигурили
постигането на основната цел
Комисията
оценява
ефикасността на предвидените
мерки, като съпоставя очаквания
резултат спрямо поставената
цел. Ефикасността е свързана с
целесъобразността
на
действията. Колкото степента
на постигане на една цел е повисока, толкова по-ефикасни са
действията и мероприятията.
Като най - ефективни се
оценяват подход, план за работа
и организация, които в най –
голяма
степен
водят
до
постигане на целите (качествено
и срочно изпълнение на проекта).
Приложимост:
Приложими са предложените
подход, план за работа и
организация, които могат да
бъдат
осъществявани
на
практика.
Описаните
предложени подход, план за
работа и организация следва да
могат да бъдат въплътени в
реални действия за реализиране
на целите.
-

описание на дейностите, които

последователност на строителните и
монтажни процеси и свързаните с тях
подготвителни дейности;
- Участникът
е
представил
разпределение на човешките ресурси
и отговорностите на отделните
специалисти по специалности, които
ще участват в процеса на контрол на
изпълняваните дейности, което дава
преимущество при изпълнение на
целите.
В
Техническото
предложение
участникът е посочил:
- описание на дейностите, които ще
контролира строителния надзор при
изпълнение
на
предвидените
строително-монтажни
работи
в
строителството на обекта с пълно
технологично описание на всички
дейности,
чието
качествено
и
навременно изпълненение е важно и
съществено за крайния резултат;
- описание
на
мониторинга
на
методите на изпълнение на главните
видове СМР с посочване на онези
конкретни действия и решения, които
дават на участника преимущество при
реализиране
на
целите
на
обществената поръчка;
- описание на дейностите, подлежащи
на съгласуване и контрол на всички
мероприятия
от
подготвителния
период с посочване на всички
конкретни действия, които ще бъдат
предприети за започването на СМР
съгласно приетия линеен график на
изпълнителите на строителството на
обектите;
- описание на дейностите по
съгласуване
и
контрол
на
технологичното оборудване и основни
материали за изпълнение на поръчката
– произход, доставки, сертификати с
подробно
описание
на
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ще контролира строителния
надзор при изпълнение на
предвидените
строителномонтажни
работи
в
строителството на обекта с
пълно технологично описание на
всички
дейности,
чието
качествено
и
навременно
изпълненение
е
важно
и
съществено
за
крайния
резултат;
- описание на мониторинга на
методите на изпълнение на
главните
видове
СМР
с
посочване на онези конкретни
действия и решения, които
дават
на
участника
преимущество при реализиране
на целите на обществената
поръчка;
- описание
на
дейностите,
подлежащи на съгласуване и
контрол на всички мероприятия
от подготвителния период с
посочване на всички конкретни
действия, които ще бъдат
предприети за започването на
СМР, съгласно приетия линеен
график на изпълнителите на
строителството на обектите;
- описание на дейностите по
съгласуване
и
контрол
на
технологичното оборудване и
основни материали за изпълнение
на
поръчката
–
произход,
доставки, сертификати. Всеки
участник следва да опише
подробно последователността и
взаимообвързаността
на
предвидените от него дейности
взависимост от представения
технологичен
подход
за
постигането на целите на

последователността
и
взаимообвързаността на предвидените
от него дейности в зависимост от
представения технологичен подход за
постигането на целите на договора,
включително чрез определяне на
тяхната продължителност, описана в
техническата
спецификация,
подготвените и/или подлежащите на
изработване инвестиционни проекти.
Обхванати са всички дейности по
съгласуване
и
контрол,
чието
проявление е важно и съществено за
реализиране на крайния резултат.
В техническото предложение има
пропуски и непълно описание на
организацията и плана за работа,
като:
•
Участникът
е
допуснал
разминаване при някои СМР между
изготвения подход и методология за
изпълнение
на
поръчката
и
технологично
правилната
последователност на строителните
процеси,
включително
и
подготвителните
строителни
дейности.

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
15 точки

Участникът е допуснал пропуски
или непосочване на следните данни:
• описание на дейностите, които
ще контролира строителния надзор
при изпълнение на предвидените
строително-монтажни работи в
строителството на обекта с пълно
технологично описание на всички
дейности, чието качествено и
навременно изпълненение е важно и
съществено за крайния резултат;
• мониторинг на методите на
изпълнение на главните видове СМР с
посочване
на
онези
конкретни
действия и решения, които дават на
•
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договора,
включително
чрез
определяне
на
тяхната
продължителност, описана в
техническата
спецификация,
подготвените
и/или
подлежащите на изработване
инвестиционни проекти. Следва
да се обхванат всички дейности
по съгласуване и контрол, чието
проявление е важно и съществено
за реализиране на крайния
резултат;
- разпределение на човешките
ресурси и отговорностите на
отделните
специалисти
по
специалности,
които
ще
участват в процеса на контрол
на изпълняваните дейности,
което дава преимущество при
изпълнение на целите.

участника
преимущество
при
реализиране
на
целите
на
обществената поръчка;
• описание
на
дейностите,
подлежащи на съгласуване и контрол
на
всички
мероприятия
от
подготвителния период с посочване на
всички конкретни действия, които ще
бъдат предприети за започването на
СМР съгласно приетия линеен график
на изпълнителите на строителството
на обектите;
• описание на дейностите по
съгласуване
и
контрол
на
технологичното оборудване и основни
материали за изпълнение на поръчката
– произход, доставки, сертификати с
подробно
описание
на
последователността
и
взаимообвързаността на предвидените
от него дейности взависимост от
представения технологичен подход за
постигането на целите на договора,
включително чрез определяне на
тяхната продължителност, описана в
техническата
спецификация,
подготвените и/или подлежащите на
изработване инвестиционни проекти.
Обхванати са всички дейности по
съгласуване
и
контрол,
чието
проявление е важно и съществено за
реализиране на крайния резултат.
В техническото предложение е в
сила поне едно от следните
обстоятелства, свързани с описание
на организацията и плана за
работа:
- Участникът не е посочил
последователността на изготвяне на
изискуемата по закон документация за
обекта;
- Участникът не е представил
разпределение на човешките ресурси

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
1 точка
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и отговорностите на отделните
специалисти по специалности, които
ще участват в процеса на контрол на
изпълняваните дейности.
В техническото предложение
участникът не е посочил:
• описание на дейностите, които
ще контролира строителния надзор
при изпълнение на предвидените
строително-монтажни работи в
строителството на обекта с пълно
технологично описание на всички
дейности, чието качествено и
навременно изпълненение е важно и
съществено за крайния резултат;
• мониторинг на методите на
изпълнение на главните видове СМР с
посочване
на
онези
конкретни
действия и решения, които дават на
участника
преимущество
при
реализиране
на
целите
на
обществената поръчка;
• описание
на
дейностите,
подлежащи на съгласуване и контрол
на
всички
мероприятия
от
подготвителния период с посочване на
всички конкретни действия, които ще
бъдат предприети за започването на
СМР съгласно приетия линеен график
на изпълнителите на строителството
на обектите;
• описание на дейностите по
съгласуване
и
контрол
на
технологичното оборудване и основни
материали за изпълнение на поръчката
– произход, доставки, сертификати с
подробно
описание
на
последователността
и
взаимообвързаността на предвидените
от него дейности взависимост от
представения технологичен подход за
постигането на целите на договора,
включително чрез определяне на
тяхната продължителност, описана в
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техническата
спецификация,
подготвените и/или подлежащите на
изработване инвестиционни проекти.
Обхванати са всички дейности по
съгласуване
и
контрол,
чието
проявление е важно и съществено за
реализиране на крайния резултат.
Б. СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТPOИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
Фактори, влияещи на
оценката:
- стратегия за контрол върху
технологичната последователност
на строителните процеси с оглед
качествено и срочно изпълнение
на проекта.

В техническото предложение е
предложена прецизно изготвена
стратегия
за
контрол
върху
технологичната последователност
на всички строителни процеси с
оглед
качествено
и
срочно
изпълнение на проекта, като:

Максимален
брой
точки 30
Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
30 точки

- Участникът е описал всички стъпки
по упражняването на контрол, както
върху строителните материали и
изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта,
така и на ритмичността на тяхното
доставяне, начин на складиране,
начин на влагане, изпитания и др.;
Участникът е посочил метод за
работа
при
установяване
на
несъответствия
на
строителните
материали и изделия с техническите
изисквания на проекта и контрол по
подмяната или корекцията им;
- Участникът ясно и подробно* е
посочил в обяснителната записка от
техническото
си
предложение
стратегията за контрол по видовете
СМР и последователността на
тяхното изпълнение в съответствие с
изискванията
на
техническата
документация.
*“ясна и подробна“ е обяснителна
записка,
в
която
логически
последователно
и
смислово
обособено е изложено описание на
-
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всички
съставни
части
от
стратегията.
В техническото предложение е
предложена стратегия за контрол
върху технологичната
последователност на строителните
процеси с оглед качествено и
срочно изпълнение на проекта, но е
в сила поне едно от следните
обстоятелства:
- Участникът е описал всички стъпки
по упражняването на контрол, както
върху строителните материали и
изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта,
но не е обърнато внимание на
ритмичността на тяхното доставяне,
начин на складиране, начин на
влагане, изпитания и др.;
- Участникът е посочил метод за
работа
при
установяване
на
несъответствия
на
строителните
материали и изделия с техническите
изисквания на проекта, но не посочен
контролът
по
подмяната
или
корекцията им;
- Участникът
е
посочил
в
обяснителната
записка
от
техническото
си
предложение
стратегията за контрол по видовете
СМР,
но
липсва
описана
последователността
на
тяхното
изпълнение
в
съответствие
с
изискванията
на
техническата
документация.
В техническото предложение е в
сила поне едно от следните
обстоятелства,
свързани
с
предложената стратегия за контрол
върху
технологичната
последователност на строителните
процеси с оглед качествено и
срочно изпълнение на проекта:

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
15 точки

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
1 точка
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Участникът не е описал всички
стъпки по упражняването на контрол,
както върху строителните материали и
изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта,
не
е
обърнато
внимание
на
ритмичността на тяхното доставяне,
начин на складиране, начин на влагане,
изпитания и др.;
- Участникът е посочил общо и
бланкетно* метода за работа при
установяване на несъответствия на
строителните материали и изделия с
техническите изисквания на проекта
и контролът по подмяната или
корекцията им;
- Участникът е посочил общо и
бланкетно* в обяснителната записка
от техническото си предложение
стратегията за контрол по видовете
СМР,
липсва
описана
последователността
на
тяхното
изпълнение
в
съответствие
с
изискванията
на
техническата
документация.
*„общо и бланкетно“ – позоваване
на общоизвестни методи, термини
и технологични процеси и други, без
същите
да
са
описани
изчерпателно като поредица от
действия, водещи до целения
резултат.
-

В. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Максимален
брой
точки 40

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани
от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- закъснение началото на започване на работите;
- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;
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3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни
в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ
Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” - МОСВ,
Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство,
Изпълнителите на отделните договори, асоциираният партньор ВиК дружество;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП
„Околна среда 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по
договора сключен с бенефициента.
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора
от Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или
неточности в пректната документация.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се
подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните
критерии:
Фактори, влияещи на
оценката:
- Разгледани аспекти и сфери на
влияние на описаните рискове;
- Мерки за въздействие върху
изпълнението на договора при
възникването на риска, които
дават преимущество на
участника при реализиране на
целите;
- Мерки за недопускане/
предотвратяване на риска, чиято
превантивна роля е важна и
съществена за крайния резултат;
- Мерки за преодоляване на
последиците при настъпване на
риска.

В техническото предложение е
обърнато задълбочено внимание на
всеки един от рисковете и е в сила
всяко
едно
от
следните
обстоятелства:
- Въведени са ефикасни контролни
дейности като всеки един риск е
съпроводен с предложени от участника
конкретни
мерки
за
недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно
конкретни адекватни дейности по
отстраняване
и
управление
на
последиците от настъпилия риск;
- Участникът е отчел всички възможни
аспекти на проявление в области и
сфери на влияние на описаните
рискове и е оценил и предвидил
степента на въздействието им върху
изпълнението на всяка от дейностите
по договора, като е предложил
ефикасни и адекватни мерки;
- Участникът е предложил мерки за
предотвратяване и/или управление на
дефинираните аспекти от риска,
включително и алтернативни.
Планирани са конкретни, относими и
адекватни похвати, посредством които

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
40 точки
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реално е възможно да се повлияе на
възникването, респ. негативното
влияние на риска, така че същият да
бъде предотвратен, респ. да не окаже
негативно влияние върху
изпълнението на дейностите, предмет
на договора.
В техническата оферта е обърнато
внимание на всеки един от
рисковете, но е в сила поне едно от:
- Направено е формално описание,
като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където
може да окаже влияние съответния
риск, но степента на влияние на риска,
респ. мерките за
преодоляване/предотвратяване са
формално и недостатъчно конкретно
описани и оценени;
- Предлаганите мерки, организация и
предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или
ефективно предотвратяване и
преодоляване на риска, респ.
последиците от настъпването му.
В техническата оферта е в сила поне
едно от следните обстоятелства:
- Липсва описание на мерки за
предотвратяване /преодоляване/ управление на един или няколко от
посочените рискове, като участникът
единствено декларира готовност на
свой риск да приеме последиците при
възникването на описаните рискове, но
не предлага адекватни мерки за
управлението им;
- Предложени са мерки за управление
на посочените рискове, но те реално не
са от естество, позволяващо
предотвратяването и/или
преодоляването им.

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
20 точки

Оферта,
която
отговаря на
посочените
изискания
се оценява с
1 точка
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2.
„Предложен от участника размер на авансово плащане” – е предложеният
от даден участник размер на авансово плащане при изпълнение на поръчката, който е с
максимална оценка – 100 точки. Предложеният най-нисък размер на авансово плащане
получава 100 точки, а оценката по показателя (ПА) „Предложен от участника размер на
авансово плащане” на останалите участници се изчислява по следния начин:
А мин
ПА =

х 100
Аi

Където:
Ø А мин е най-ниската стойност по този показател, предложена от участник в
процедурата.
Ø А i – е стойността на показателя, предложена от участника, чието предложение се
оценява.
Ø ПА е оценката на показателя
Размерът на аванса се посочва в проценти (%) от стойността на договора за
обществената поръчка. Размерът на аванса не може да бъде по-малък от 0.01 % и поголям от 20 % и следва да бъде число, закръглено до втория знак след десетичната
запетая. Участник, предложил размер на аванса в мерна единица, различна от
посочената в предходното изречение, ще бъде отстранен от участие. Участник, в
чиято оферта е предложен процент (%) на аванса по-малък от 0.01 % или по-голям от
20 % ще бъде отстранен от участие в поръчката.
3.
„Предложена от участника цена” – е предложената от даден участник цена за
изпълнение на поръчката. Предложената най-ниска цена, изчислена по приложената
формула получава оценка 100 точки, а оценката по показателя (ПЦ) „Предложена от
участника цена” на останалите участници също се изчислява по следния начин:
Ц мин
ПЦ =

х 100
Цi

където
Ø Ц мин е най-ниската предложена цена
Ø Ц i – е предложената цена от съответния участник.
Ø ПЦ е оценката на показателя
В случай, че участник, подал оферта по настоящата обществена поръчка
предложи цена за изпълнение, която надхвърля определеният от възложителя
пределен финансов ресурс общо за поръчката или по някоя от дейностите, включени
в нея, офертата му ще бъде отстранена от участие в процедурата.
ВТОРИ ЕТАП – ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
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Комплексна оценка на всеки участник (КО) се изчислява като сбор от трите
показателя: „Технически показатели” (ПТ), „Предложен от участника размер на авансово
плащане” (ПА) и „Предложена от участника цена” (ПЦ), както следва:
КО = (ТП х 50%) + (ПА x 15%)+(ПЦ х 35%)
На първо място се класира участникът, получил най – висока комплексна
оценка.
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VІІ. Етични клаузи
1.
Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или
възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да
доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.
2.
Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен
конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други
участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в
проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят
трябва незабавно да уведоми възложителя.
3.
Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално,
безпристрастно и в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той
трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка,
проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.
4.
Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност без
предварителното писмено съгласие на последния.
5.
За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще
спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите,
културни и религиозни практики на Република България.
6.
Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора,
освен тези, описани в самия договор.
7.
Участникът, изпълнителят и техните служители не трябва да упражняват
каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения
към възложителя.
8.
Участникът, изпълнителят и техните служители са задължени да запазят
професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички
доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя са конфиденциални.
9.
Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи,
изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.
10.
Участникът и изпълнителят ще се въздържат от всички взаимоотношения,
които могат да компрометират тяхната независимост или независимостта на служителите
им.
11.
На никое длъжностно лице на възложителя не трябва да бъде предлагана
пряка или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
12.
Участниците и изпълнителят не трябва да допускат и са задължени да
предприемат всички необходими мерки за избягване конфликт на интереси, както и
незабавно да уведомяват възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може
да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
13.
Изпълнителят е задължен да не допуска нарушение на разпоредба на правото
на Европейския съюз и/или националното законодателство, произтичащо от негово
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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действие или бездействие, както и на действие и бездействие на негови служители, което
има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския
съюз и/или националния бюджет.
14.
Участникът и изпълнителят се задължавата да не използват или представят
неверни, неправилни или непълни отчети или документи и друга информация, поискана от
възложителя или други компетентни органи.
15.
Участникът, определен за изпълнител заплаща достойно възнаграждение на
служителите си, ангажирани при изпълнение на поръчката, съобразено със средните
стойности на възнаграждение на сходни професионални дейности по данни от
Националния статистически институт на РБългария.
16.
Изпълнителят не трябва да привлича служители на възложителя да работят по
трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за
друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител,
директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните
разпоредби на Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на
правоотношението на служителя с възложителя, независимо от основанието за
прекратяване, но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка,
съответно – след прекратяване на договора.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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VІІІ. Образци
1. Оферта за участие – Образец № 1;
2. Декларация за запознаване с условията на поръчката – Образец № 2;
3. Справка– декларация за общия оборот и за оборота от услуги за упражняване на
строителен надзор на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните три
приключили финансови години /2009, 2010 и 2011/, взависимост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 3;
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б."а"- б."д",т. 2 и т. 3 и
ал. 2, т. 5 от ЗОП – Образец № 4;
5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 2а (преложение
първо), т. 3 и т. 4 от ЗОП – Образец № 5;
6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец № 6;
7. Декларация за приемане на клаузите на проектодоговора – Образец № 7;
8. Проектодоговор, подписан и подпечатан на всяка страница - Образец № 8;
9. Списък на основните договори за упражняване на строителен надзор на обекти
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата,
определена като краен срок за подаване на офертите - Образец № 9;
10. Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката –
Образец № 10;
11. Професионална автобиография на ключовите експерти – Образец № 11;
12. Декларация за съгласие на ключовите експерти – Образец № 12;
13. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на
поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители –
Образец № 13;
14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане
на обществена поръчка – Образец № 14;
15. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата – Образец № 15;
16. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 16;
17. Ценово предложение – Образец № 17;
18. Декларация за приемане етичните клаузи на настоящата поръчка – Образец № 18;
19. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец № 19.
*При попълване на образците и където е необходимо, участникът поставя
допълнителни полета към съответните таблици.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 1
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”

1. Наименование на участника…....................................................................................
2. Седалище и адрес на управление….............................................................................
…..........................................................................................................................................
факс…................................................телефон…................................................................
3. БУЛСТАТ или ЕИК…....................................................................................................
4. Регистриран по ф.д…..............................от….....год. на…...................................съд
5. Със собственик /управител, изп.директор/…...............................................................
…..........................................................................................................................................
6. Лични данни:
Лична карта:…........................изд.на….........от….............................................
ЕГН…...........................................
Адрес…...............................................................................................................................
7. Лице за контакти:….......................................................................................................
Длъжност:….......................................................................................................................
Тел…...........................факс…......................e-mail…..........................................................
8. Разплащателна сметка:…...............................................................................................
Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото Ви представяме оферта за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при
изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски
за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за
канализация” при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Основния предмет на дейност на представлявания от нас участник е:
…................................................................................................................................................
Доказателствата за икономическото и финансово състояние, както и техническите ни
възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени съгласно
обявлението и указанията на възложителя и приложени към настоящата оферта и посочени
в „Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е оформена съгласно указанията на
възложителя, поставена е в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана
цена”, поставен в плика с офертата.
4. Подаването на настоящата оферта, удостоверява безусловно приемане на всички
изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура.
5. Декларираме, че условията и поетите задължения в настоящето предложение са
валидни за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за
подаване на офертите.
6. Приложените и заверени с подписа ми и с печата на представлявания от мен
участник в процедурата документи са верни с оригиналите на същите.
7. Друго…..................................................................................................................................
(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и
обстоятелства)
Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата,
представляващи неразделна част от нея.

Дата:…...........

Подпис и печат на участника: ….........................

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознаване с условията на поръчката

Долуподписаният......................................................................................................................
с
лична
карта
№......................,
издадена
на
.................от......................с
ЕГН........................
в качеството ми на......................................................................................(посочете
длъжността)
на.............................................................................................(посочете наименованието на
участника)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Че съм запознат с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и
изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги приемам
без възражения.
2. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог
информация/данни, които имат характер на конфиденциални, които са свързани с
настоящата обществена поръчка и които са ми станали известни във връзка с моето участие
в настоящата процедура.

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

Дата.....................

Декларатор: .................................
/подпис и печат/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 3
СПРАВКА–ДЕКЛАРАЦИЯ
за общия оборот и за оборота от услуги за упражняване на строителен надзор на
обекти, сходни с предмета на поръчката за последните три приключили финансови години
/2009, 2010 и 2011/ взависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си
Долуподписаният...................................................................................................................
с лична карта №......................, издадена на .................от......................с
ЕГН........................
в качеството ми на......................................................................................(посочете
длъжността) на....................................................................................(посочете наименованието
на участника)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът...............................................................(посочете
наименованието
на
участника), който представлявам, има общ годишен оборот през последните три
приключили финансови години /2009, 2010 и 2011/, както следва:
Попълва
се
от
участника
Общ годишен оборот

…...........г.

…...........г.

…............г.

Участникът...............................................................(посочете
наименованието
на
участника), който представлявам, има годишен оборот през последните три приключили
финансови години /2009, 2010 и 2011/ от упражняване на строителен надзор, както следва:
Попълва
се
участника
Общ
оборот
надзорна дейност

от

…...........г.

…...........г.

…............г.

от

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

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Дата.....................

„Осъществяване на независим строителен надзор при
изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран
воден проект на град Раковски за частично изграждане на
главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по
улиците, предвидени за канализация”

Декларатор:.................................
/подпис и печат/

*ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата декларация служи за доказване на икономическите
възможности на участника за изпълнение на поръчката.
Такава декларация се представя също така от:
Посочените от участника подизпълнители.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
декларацията се попълва само от лицата, чрез които обединението доказва
съответствието си с изискванията на Възложителя като цяло.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а"- б. "д", т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 5 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният /-ната/ ………………………….. с лична карта №…………………,
издадена
на
……………………………
от
………………………………….
с
ЕГН………………., в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на
………………………………….
(посочете
фирмата
на
участника)
ЕИК
………………………….,
със
седалище
и
адрес
на
управление
…………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строителномонтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на
главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник ……………………………………………..............
(посочете наименованието на участника):
1. Не е обявен в несъстоятелност.
2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените
процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.
3. 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 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
………………….. г.
/дата на подписване/

Декларатор:
/подпис и печат/

* Декларацията се попълва от лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП включително и от подизпълнителите (ако се
предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл. първо) , т. 3 и т. 4 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният /-ната/ ………………………….. с лична карта №…………………,
издадена
на
……………………………
от
………………………………….
с
ЕГН………………., в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на
………………………………….
(посочете
фирмата
на
участника)
ЕИК
………………………….,
със
седалище
и
адрес
на
управление
…………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строителномонтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на
главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник....................................................................................
......................................................................... (посочете наименованието на участника):
- не е в открито производство по несъстоятелност;
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон;
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови
актове;
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
2. не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
3. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
4. няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 години.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
................................. г.
/дата на подписване/

Декларатор:
/подпис и печат/

* Декларацията се попълва от представляващия участника включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат
такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ………………………….. с лична карта №…………………,
издадена
на
……………………………
от
………………………………….
с
ЕГН………………., в качеството ми на_______________________ (посочете длъжността) на
………………………………….
(посочете
фирмата
на
участника)
ЕИК
………………………….,
със
седалище
и
адрес
на
управление
…………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строителномонтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на
главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на
съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице с Община Раковски или със служители на ръководна
длъжност в организацията на Възложителя – Община Раковски.
2. Участникът, който представлявам не е свързано лице с Община Раковски или със
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя – Община Раковски.
3. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

................................. г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

* Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 и от представляващия
участника, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при
участник обединение от всеки от членовете на обединението.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на клаузите на проектодоговора
Долуподписаният......................................................................................................................
с
лична
карта
№......................,
издадена
на
.................от......................с
ЕГН........................
в качеството ми на......................................................................................(посочете
длъжността)
на................................................................................................(посочете наименование на
участника)
участник в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проектодоговора, приемам всички негови клаузи и
декларирам, че ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, ще ги спазвам.

Дата..........................г.

Декларатор:.................................
/подпис и печат/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 8

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
Днес, ……………2013 г., в гр. Раковски на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки и във връзка с Решение № …………2012 г. на Кмета на Община
Раковски между:
1. Община Раковски с административен адрес гр. Раковски, област Пловдив, пл.
"България" № 1, БУЛСТАТ 000471543, представлявана от Иван Милков Антонов – Кмет на
Община Раковски и Ана Павлова Маджарска – Главен счетоводител на Община Раковски,
наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и
2. ……………………………, със седалище и адрес на управление на дейността в гр.
……………….,
ул.
…………………..
№…………,
представлявано
от
…………………………… - ……………………., ЕИК …...………, притежаващ Лиценз
№............./...........г., издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за
упражняване на строителен надзор, наричан по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,
се състави и подписа настоящия договор за следното:
І. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по настоящия договор е ползвател на безвъзмездна финансова
помощ, предоставена му по проект на Община Раковски, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/1.11/02/16 «Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. жители»,
изпълняващ проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Околна среда 2007 – 2013 г.», съфинансирана от Европейския фонд за Околна среда.
1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е избрал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при
изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски
за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за
канализация”
1.3. Обществената поръчка е проведена в съответствие с нормите на Закона за
обществените поръчки и приложимите нормативни актове и процедури.
1.4. Настоящият договор се сключва на основание чл. 41 от ЗОП във връзка с Решение
№ …...................…. от …….........….. г. на Кмета на община Раковски за класиране на
участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изготви комплексен
доклад за оценка на съответствието на проекта за ПСОВ, както и да извърши независим
строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на интегриран воден
проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по
улиците, предвидени за канализация”, включващи две обособени позици:
Обособена позиция 1: „Частично изграждане на главни колектори и вътрешна
канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по
улиците, предвидени за канализация в гр. Раковски”
Обособена позиция 2: „Инженеринг за изработване на работен проект за ПСОВ,
изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на
машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“ съгласно
изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти,
Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
и приложимата нормативна уредба и при условията на настоящия договор, Техническата
спецификация и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Оферта, която е неразделна част от този
договор, както и да състави окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация и
да изготви технически паспорт на строителния обект.

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява функциите на консултант и ще упражнява
строителен надзор и контрол по строителството в периода от получаване на възлагателно
писмо за изпълнение на предмета на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви комплексен доклад за оценка на
съответствието на проекта за ПСОВ в петнадесет дневен срок от предаването му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с нарочен приемо-предавателен протокол.
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от
ЗУТ и техническите паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа, обект на поръчката в срок
от 7 работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на
необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като
съдейства за въвеждане на строежа в експлоатация.
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осъществява предмета на поръчката за срок от 31
/тридесет и един/ календарни месеца или до издаване на Разрешение за ползване на всички
обекти включени в инвестиционния проект, което от двете събития настъпи по-рано.
ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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4.1. Общата стойност на договора за осъществяване функциите на консултант,
упражняващ строителен надзор в строителството по чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 168 от ЗУТ,
съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежите в експлоатация и изготвяне на
технически паспорт на обекта е в размер на ………………… (..............................................)
без вкл. ДДС и …………................. (......................................) с вкл. ДДС и се формира, както
следва:
4.1.1.Разходи за строителен надзор за частично изграждане на главни колектори и
вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа
по улиците, предвидени за канализация в гр. Раковски - ......................(.....................)[посочва
се в съответствие с Ценовата оферта] лв. без вкл. ДДС;
4.1.2. Разходи за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на
проекта за ПСОВ, както и разходи за строителен надзор за инженеринг за изработване на
работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ ......................(.....................)[посочва се в съответствие с Ценовата оферта] лв. без вкл. ДДС;
4.1.3.Разходи за строителен надзор /при реконструкция на водопроводната мрежа,
извън трасето, където ще се изгражда канализация/ - ......................(.....................)[посочва се
в съответствие с Ценовата оферта] лв. без вкл. ДДС;
4.2. Плащането на цената по т. 4.1. се извършва на части, посредством авансово
плащане, междинни плащания и окончатално плащане, които се дължат, както следва:
4.2.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на ……..............................(……………………)
% , /но не повече от двадесет процента от стойността на договора/, дължимо в срок от 30
(тридесет) календарни дни, считано от подписването на този договор и представяне на
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на аванса.
4.2.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 60 % (шестдесет процента), като
всяко отделно междинно плащане не може да надхвърля 10 % от стойността на договора.
Междинното плащане се извършва след изготвяне на междинен доклад, съдържащ
информация за обстоятелствата по чл. 168 от ЗУТ, включваща данни за извършените СМР
по смисъла на чл. 45 от Договорите за изпълнение на строителството по
проекта(подготвяни от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на строителството и представяни на
КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по строителството за одобрение), с приложени към
него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР.
Първото междинно плащане за услугите по договора, както и всяко следващо междинно
плащане се извършва при реализиране на поне 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на
Договорите за изпълнение на строителството по проекта. Междинно плащане се извършва в
срок от 30 (тридесет) календарни дни след датата на одобрение на междинния доклад от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.2.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни
дни след датата на издаване на разрешение/я за ползване на обектите и издаване на фактура
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на
договора се приспаднат авансовото и междинните плащания.
4.2.4. Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащане не
може да надхвърля общата стойност на договора.
4.3. В цената по т. 4.1. не е включен ДДС, който се начислява допълнително.
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4.4. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените по – горе срокове след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, която следва да съдържа следната задължителна
информация:
Получател: Община Раковски
Адрес: град Раковски, пл. “България” № 1.
ЕИК: 000471543
Идент. № по ЗДДС: BG ......................................
Получил фактурата: ..........................................
Номер на документа, дата, място
В описателната им част следва да впише текст, съгласно 4.7. по-долу.
4.5. Всички направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи за държавни такси във връзка с
издаване от специализираните държавни контролни органи на окончателни становища за
въвеждане на строежите в експлоатация са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не се включват
в цената по т. 4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява тези разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след
представяне на оригинални фактури за дължимите суми, заверени копия от оригиналните
платежени документи и положителни съгласувателни документи от съответните
компетентени органи.
4.6. Преведените средства от Община Раковски, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор
подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:
IBAN:..........................................................
BIC:............................................................
БАНКА:.......................................................
4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура по чл. 4.2.1, чл. 4.2.2 и чл. 4.2.3 отговаряща на
изискванията на българското счетоводно законодателство, която задължително съдържа:
номер на ДБФП, по който се финансира проекта, в чието изпълнение се възлага настоящата
обществена поръчка, номер на проекта и наименованието на оперативната програма, която
го финансира, както и номера и дата на договора за обществена поръчка, по който е
извършено плащане.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява строителя за възлагането на обекта по предмета на
настоящия Договор и осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта, както и получаване
на необходимата информация за изпълнение задълженията му по осъществяване на
надзора.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация за дейността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да взема управленски решения, които са извън
компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплаща възложените и извършени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи
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5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички отклонения
от одобрените проекти в процеса на изпълнението на обекта.
5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпили изменения
или допълнителни споразумения по текущите договори с изпълнителите на СМР или други
обстоятелства във връзка със строителството, касаещи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оправомощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред
всички държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обектите и
получаване на Разрешение/я за ползване.
5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до цялата
документация на обекта.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва своевременно всички съгласувания и
други дейности, необходими за изпълнението на този договор, включително, но не само: да
изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта за ПСОВ в срок от 7
работни дни от получаването му от изпълнителя на строителството; да изработи
окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и техническия паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ
за строежа, обект на поръчката в срок от 7 работни дни, след подписване на Констативен
акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни
органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като дължимите такси при изпълнението на гореописаните
задължения са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен да оформя съгласно този договор документите за
разплащане.
6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя задължителна застраховка за имуществена
отговорност за вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод
изпълнението на надзора.
6.4. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова или парична
гаранция за изпълнение в размер на един процент от стойността на договора без вкл. ДДС.
6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за осъществяване на контрола върху възложените
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти.
6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява пълен контрол по време на строителството в
следния минимален задължителен обхват:
6.6.1. Законосъобразно започване на строежа;
6.6.2. Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството съгласно Наредба № 3 /обн. ДВ бр. 72 от 2003 год./;
6.6.3. Изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и
изискванията на чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;
6.6.4. Спазване на условията за безопасност на труда, в т. ч. съгласно проекта за
организация и изпълнение на строителството;
6.6.5. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
6.6.6. Обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
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6.6.7. Изготвяне на окончателен доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приключване на
строително-монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.
6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд (ЗБУТ) съгласно чл. 6 от Наредба № 2 за безопасни и
здравословни условия на труд при СМР (обн. ДВ, бр. 37/2004 г).
6.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява контрол по графика за изпълнение на отделните
видове СМР, за завършване на етапите, частите на строежа и за окончателното
приключване и изисква от строителите обезпечаването на контролните дати с оптимизиран
график, за чието изпълнение следи с помощта на договорените механизми.
6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя редовно отчетната документация за
приемане в стойностно и качествено отношение на всички видове СМР.
6.10. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след
писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да подменя ПСД и да възлага допълнителни видове
СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му без изричното писмено съгласие
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на свои представители на обектите.
6.13. Представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обекта подписват всички актове и
протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр. 72/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 29/2006 г.)
6.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя цялата отчетна, техническа и финансова
документация на обекта и след предаването му с Протокол обр. 16 да я представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.
6.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява изпълненото строителство с необходимата
документация съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр.72/2003 г/.
6.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира при поискване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на
строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсното обезпечаване,
както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните
разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.17. При завършване на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя окончателен
доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните
държавни контролни органи и документи в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Наредба №
2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения
и строителни обекти /ДВ бр.72/2003 г./, необходими за издаване на разрешение за ползване
на строежа и технически паспорт за строежа.
6.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя технически паспорт на строежа в два оригинални
екземпляра на хартиен носител, както и на магнитен /електронен / носител съгласно чл. 10
от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
6.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява функциите на координатор по безопасност и
здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 2
за безопасни и здравословни условия на труд при СМР.
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6.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява всички необходими разрешения, становища на
специализираните държавни контролни органи, необходими за комплектоване на
техническата документация като таксите, дължими за тяхното издаване са за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми в
процеса на изпълнение на СМР и при необходимост уведомява ДНСК.
6.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че наетите от него по трудово правоотношение
физически лица не са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично
оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон..
6.23. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ участват в изготвянето на екзекутивната
документация съгласно чл.175 от ЗУТ.
6.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
6.24.1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност,
предвидени в Регламент на Съвета № 1083/2006 г. от 11.07.2006 г., определящ общите
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд; Регламент на Комисията № 1828/2006, определящ правила за
изпълнението на Регламент на Съвета № 1083/2006; Регламент № 1080/2006 на
Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за регионално развитие;
Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.” на Министерство на околната среда и водите;
6.24.2. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити включително,
като в тази връзка:
- определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, пряко
ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, които да присъстват при
извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;
- осигурява достъп до финансовата, техническата, счетоводната и всякаква друга
документация, база данни и/или системи, отнасящи се до настоящата поръчка в това число
документация свързана с капацитета си да управлява и изпълнява договора; документи,
свързани с процедурата за възлагане на обществена поръчка; документи, относно
извършени разходи и вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни
характеристики и др;
- да предоставя на проверяващите лица свободен достъп до строежа;
- да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от него,
подизпълнителите и/или партньорите му;
- да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извърването на
замервания и набирането на снимков материал;
- да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.
6.24.3. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки
на място;
6.24.4. да докладва за възникнали нередности;
6.24.5. да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други
неправомерно получени средства;
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6.24.6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
6.24.7. да спазва изискванията на европейското и националното законодателство във
връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ;
6.24.8. да посочва във фактурите, които издава при изпълнение на настоящия договор
наименованието на Оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова
помощ, номера на проекта, както и номера и датата на този договор.
6.24.9. да спазва изискванията за съхраняване на документацията, свързана с
изпълнението на договора, а именно:
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”;
- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно
чл. 88 от Регламент № 1083/2006 г.
6.24.10. да прилага към всеки от разходооправдателните документи такъв,
удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези
документи въз основа на посочени от него единични цени и количества.
VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните и на
основанията, предвидени в закона.
7.2. Договорът се прекратява при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на
дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.3. Договорът се прекратява, ако по време на изпълнението му Лицензът на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите съгласно Наредба за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г.,
съгласно чл. 166 от ЗУТ, изтече и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не го поднови.
7.4. Извършените разходи до прекратяване на договора, подлежат на заплащане след
оценяването им от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VIIІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде резултатите от
консултантските услуги в сроковете по настоящия договор.
8.2. Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол за приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.3. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или
пропуснатите ползи, които са резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено
задължение по този договор.
8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени
срокове по причини, независещи от него.
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8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които
е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна
отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила,
нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е
със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от
него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.
8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност гаранционните срокове да бъдат не по-малки
от гаранционните срокове за строителството предмет на строителния надзор, определени в
съответствие с Наредба № 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.
ІХ. САНКЦИИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
9.1. В случай на забава на изпълнението на която и да е от услугите по настоящия
Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от цената на Договора за всеки ден от
забавата, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на Договора.
9.2. При пълно и/или частично неизпълнение на поети с настоящия договор
задължения, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора
за всеки отделен случай.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за
изпълнение на поръчката или от дължимите междинни и окончателни плащания по т.4.2.2.
и т.4.2.3 по отношение на вземанията си, възникнали на основание т. 9.1. и т. 9.2. от
настоящия договор.
9.4. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 1 (едно) на сто от
стойността на договора без вкл. ДДС и се освобождава в срок от 3 (три) месеца, считано от
датата на получаване на Разрешение за ползване за обекта.
9.5. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят
искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи съгласно
действащото законодателство в Република България.
Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
10.1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на
задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 14б
от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Срокът за изпълнение на задължението се
продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвиденото
обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали
и са били дължими преди настъпването на непредвиденото обстоятелство включително и
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възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на
непредвиденото обстоятелство.
10.2. Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство следва в срок до 10
(десет) дни след установяване на събитието да уведоми другата страна за неговото
настъпване.
10.3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди,
претърпени като последица от непредвидено обстоятелство.
10.4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е
възпрепятствано от непредвидено обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие
с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвиденото
обстоятелство, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или
смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство и доколкото е възможно да
продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от
непредвиденото обстоятелство.
10.5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор
веднага щом е възможно след отпадане на непредвиденото обстоятелство. Ако
непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от
изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
10.6. Под непредвидено обстоятелство се разбира обстоятелство от обективен
характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и
не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно като: пожар,
производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове,
земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и
правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.
10.7. Не е налице непредвидено обстоятелство, ако съответното събитие се е случило
вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или ако при
полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.
ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
11.2. Неразделна част от настоящия договор са Техническата спецификация,
Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената
процедура.
11.3. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер,
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по
отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи
на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
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11.4. 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.
11.5. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са:
За Възложителя: Община Раковски с административен адрес гр. Раковски, обл.
Пловдив, пл. “България” № 1
За Изпълнителя: …...........................
11.6.Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата
при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за
получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен
адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………….......
/Кмет на Община Раковски/
………………………………………..

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..

........:…………………….
/Главен счетоводител/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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Образец № 9
СПИСЪК–ДЕКЛАРАЦИЯ
на основните договори за упражняване на строителен надзор на обекти сходни с
предмета на поръчката, изпълнени през последните три години считано от датата,
определена като краен срок за подаване на офертите
Долуподписаният......................................................................................................................
с лична карта № ......................, издадена на ................. от ...................... с ЕГН
........................
в качеството ми на ...................................................................................... (посочете
длъжността)
на ......................................................................................... (посочете наименованието на
участника)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”3
Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ............................................................... (посочете наименованието на
участника), който представлявам е изпълнил през последните три години (2009, 2010 и 2011
г.) считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, следните
договори за упражняване на строителен надзор на обекти сходни с предмета на поръчката:
Предмет на договора Дата
на Дата
на Контрахент
сключване
изпълнение
(кратко описание)
1
2
3
4

Стойност
договора
5

на

1….................................
1…..................................

3

Общата стойност на договорите, описани по-горе следва да бъде равна или по-голяма от 600 000 /шестстотин хиляди лева/ лева, като
сред тях следва да фигурира поне един договор за упражняване на строителен надзор при СМР на ПСОВ за минимум 10 хиляди екв.
жители.
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1…...................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата.....................г.

Декларатор: .................................
/подпис и печат/

*ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата декларация служи за доказване на техническите
възможности на участника за изпълнение на поръчката.
Такава декларация се представя също така от:
Посочените от участника подизпълнители.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
декларацията се попълва само от лицата, чрез които обединението доказва
съответствието си с изискванията на Възложителя като цяло.
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официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
77 от 91

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
BG161PO005/10/1.11/02/16

Европейски съюз
Кохезионен фонд

„Осъществяване на независим строителен надзор при
изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран
воден проект на град Раковски за частично изграждане на
главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по
улиците, предвидени за канализация”

Образец № 10
СПИСЪК–ДЕКЛАРАЦИЯ
на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката
Долуподписаният......................................................................................................................
с
лична
карта
№......................,
издадена
на
.................от......................с
ЕГН........................
в качеството ми на...........................................................................(посочете длъжността)
на.....................................................................(посочете наименованието на участника)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът...............................................................(посочете
наименованието
на
участника), който представлявам ще използва следния екип за изпълнение на поръчката:
СПИСЪК НА КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ
Експерт
Име, презиме и фамилия

Квалификация

Общ
професионален опит

Специфичен
професионален
опит

СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ В ЕКИПА
№
Вид експерт
Специалност
и Брой експерти
образователно-квалиф. степен

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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В списъка на допълнителните експерти се посочват броят и вида на експертите, които
ще бъдат включени в изпълнението на поръчката и ще подпомагат дейността на ключовите
експерти.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата.....................г.

Декларатор: .................................
/подпис и печат/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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Образец № 11
АВТОБИОГРАФИЯ
Фамилия:_________________________________________________________________
Име:______________________________________________________________________
Дата на раждане:______________________________________________________
Националност:___________________________________________________________
Образование:_____________________________________________________________
Учебно заведение
Получени
степен(и)
или
(От дата – до дата)
диплома(и):

Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)
Език

Четене

Говоримо

Писмено

Членство в професионални организации:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Понастоящем заемана длъжност:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Трудов
стаж:________________________________________________________________
Основни квалификации: (свързани с проекта)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Конкретен опит по проекти, подобни на този обект на обществената поръчка:
От дата – до дата

Наименование на проекта и възложителя
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Професионален опит
От дата – до
дата

Място

Компания

Длъжност

Описание

Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните
квалификация и опит, публикации и др.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и
се прилагат като самостоятелни документи към нея):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ,
че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по
смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: _____________

Подпис: ____________

Автобиографията се попълва от всеки от ключовите експерти членове на екипа,
предложени в списъка за участие в изпълнение на поръчката.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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Образец № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие на ключовите експерти
Долуподписаният /-ната/ ……………………………… с лична карта №
……………………, издадена на ……………. от ……………………., с ЕГН ……..………,
постоянен адрес ________________________________________________________
Във връзка с участието на …………………………………….
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване
на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по
интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и
вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм съгласен/а да участвам в екипа по изпълнение на горепосочената обществена
поръчка и ще бъда на разположение да поема работата изключително по този проект за
времетраенето му, както изискват отговорностите ми.
2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като
предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да
бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. че се задължавам да работя в съответствие с предложението на настоящия
участник за качественото изпълнение на поръчката.
4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са
верни, пълни и точни.
5. наясно съм, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото може да
доведе до дисквалификацията или уволнението ми, ако ме наемат.

Дата: ………………г.

ДЕКЛАРАТОР: ..................................
(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт и се подписва от него.
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Образец № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите,
които ще извършват и дела на тяхното участие при изпълнението на поръчката
Долуподписаният......................................................................................................................
с лична карта №......................, издадена на .................от...................... с
ЕГН........................
в
качеството
ми
на....................................................................................(посочете
длъжността)
на.................................................................................(посочете
наименованието
на
участника)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”

ДЕКЛАРИРАМ:
при изпълнение на поръчката ще използвам следните подизпълнители:

Наименование
подизпълнителя

на Вид на работите,
извършват

които

ще Дял на участието
поизпълнителя в %

на

Няма да ползваме при изпълнението на поръчката подизпълнители.
!!! Забележка: Вярното твърдение се подчертава
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата.....................г.

Декларатор:.................................
/подпис и печат/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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Образец № 14
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично
изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за
канализация”
Долуподписаният......................................................................................................................
с лична карта №......................, издадена на .................от......................с ЕГН........................
в качеството ми на...............................................................................(посочете длъжността)
на.....................................................................................(посочете
наименованието
на
подизпълнителя),
с
БУЛСТАТ
или
ЕИК.....................................и
адрес
на
управление.............................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представлявания(ото) от мен ..........................................................................................,
(посочете името на подизпълнителя, който представлявате)
е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника..........................................при
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
изпълнение на горепосочената обществена поръчка.
Видът на работите/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 подизпълнители)
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните
документи:
Удостоверение за актуално състояние №............от.............г.;
Декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б."а"- б."д", т. 2 и т.
3, ал. 2, т. 1, т. 2а(предл. първо), т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП;
Доказателства за икономическото и финансово състояние, техническите възможности
и квалификация, които доказваме със следните документи:........(представят се като
приложение към декларацията).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата.....................г.

Декларатор:.................................
/подпис и печат/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
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Образец № 15
Примерен образец!!!!!
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
До
Община Раковски
гр. Раковски, обл. Пловдив,
пл. “България” № 1
Известени сме, че нашият Клиент.............................................. [наименование и адрес
на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК ще участва в откритата с Ваше
Решение № ................./.................г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на
процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
............................
[описва се предмета, както и идентификационния номер, ако има такива]
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в
офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза за сумата в
размер на ............................... (словом:...................................................) [посочва се цифром и
словом стойността на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].
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 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:
- оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;
- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за
обществената поръчка.
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 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 представяне на офертите].
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се
дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника], 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.
Подпис и печат
(БАНКА)
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
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Образец № 16
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на Участника:
Правно организационна форма на
участника
Седалище по регистрация:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

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

До
Община Раковски
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Осъществяване на
независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по
интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и
вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”, както следва:
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата
техническа оферта при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация,
изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, правим следните
обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:
1. По показателя „РАЗМЕР НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ”
Предлагаме и сме съгласни размерът на авансовото плащане по договора за
изпълнение на обществената поръчка да бъде ……………… % (словом:
………………………..)/но не повече от двадесет процента от стойността на договора/,
считано от датата, от която кумулативно са налице изискванията, заложени в договора за
възлагане на обществената поръчка.
Размерът на аванса се посочва в проценти (%) от стойността на договора за обществената
поръчка. Размерът на аванса не може да бъде по-малък от 0.01 % и по-голям от 20 % и следва да
бъде число, закръглено до втория знак след десетичната запетая. Участник предложил размер на
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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аванса в мерна единица различна от посочената в предходното изречение, ще бъде отстранен от
участие. Участник, в чиято оферта е предложен процент (%) на аванса по-малък от 0.01 % или
по-голям от 20 % ще бъде отстранен от участие в поръчката.

2. По показателя „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ”, представете в свободен текст
предложението си по следните под показатели:
А) ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИ В
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
…………………………………………………………………………………………………
Б) СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, ОПИСАНА В ТЕХНИЧЕСКОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
………………………………………………………………………………………….
В) УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
…………………………………………………………………………………………….
Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата
документация и методиката за оценяване на офертите.
3. Срок за изпълнение на поръчката: до издаване на Разрешение за ползване на
обектите по инвестиционния проект.
4. Място на изпълнение на поръчката: територията на Община Раковски
5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем
определени за изпълнител ще сключим договор по приложения в документацията образец.
6. При изпълнение на консултантските услуги ще осигуря и поддържам за своя сметка
офиси и оборудване, необходими за ефективното изпълнение на задълженията си по
договора за изпълнение на обществената поръчка.
7. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка
преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в размер на 3
(три) на сто от цената за изпълнение на поръчката, посочена в ценовата оферта.
8. Други изявления, които участникът счита за важни.............................

Дата: …...............2012 г.
...............................
(име и фамилия)

.........................................................................
(длъжност на представляващия Участника)

..........................
/подпис и печат/

Забележка: Предложението поставете в ПЛИК № 2.
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Образец № 17
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор
при изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран воден проект на град
Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа,
ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за
канализация”
От........................................................../изписва се наименованието на участника/
С БУЛСТАТ или ЕИК................................................., със седалище и адрес на
управление на дейността ...............................................................................................
Представлявано от ................................................................................................
Уважаеми Дами и Господа,
Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при
следните финансови условия:
За изпълнението на поръчката предлагам обща цена в размер на.......................
(................................) лв. без вкл. ДДС и ……...........…..(.............................) лв. с вкл. ДДС,
която се формира, както следва:
1.Разходи за строителен надзор за частично изграждане на главни колектори и
вътрешна канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа
по улиците, предвидени за канализация в гр. Раковски -....................... (................................)
лв. без вкл. ДДС;
2. Разходи за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта
за ПСОВ, както и разходи за строителен надзор за инженеринг за изработване на работен
проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ ....................... (................................) лв. без вкл. ДДС;
3.Разходи за строителен надзор /при реконструкция на водопроводната мрежа, извън
трасето, където ще се изгражда канализация/-....................... (................................) лв. без вкл.
ДДС.
В случай че участник предложи цена за изпълнение на дейностите по обществената
поръчка, която надхвърля определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пределен финансов ресурс по
някоя от дейностите по т. 1, т. 2 и т. 3 включени в нея, офертата му ще бъде отстранена от
участие в процедурата.
Декларирам, че предлаганата цена за упражняване на услугата е в лева без ДДС и
включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги и др., нужни за
качественото изпълнение на обществената поръчка в това число командировки, квартирни,
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”. Община Раковски носи цялата отговорност за съдържанието на
документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
представлявано от Министерството на околната среда и водите.
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налози и други разходи, свързани с изпълнението на поръчката, както и възнагражения за
експертите, предвидени да участват в изпълнението на поръчката - такси, печалби и всички
други суми. Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че ако предложената от мен
цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка надхвърля определения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пределен финансов ресурс общо за поръчката или по някоя от
дейностите, включени в нея, офертата ми ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Дата:.............. г.

Подпис и печат на участника.....................

Забележка: Ценовото предложение поставете в ПЛИК № 3.
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Образец № 18
ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане етичните клаузи на настоящата обществена поръчка
Долуподписаният......................................................................................................................
с лична карта №......................, издадена на .................от...................... с
ЕГН........................
в
качеството
ми
на..............................................................................(посочете
длъжността)
на...........................................................................(посочете
наименованието
на
участника)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. съм запознат/а и ще спазвам етичните клаузи на обществената поръчка, посочени в
раздел VІІ на настоящата документация.
2. съм наясно, че нарушаването на етичните клаузи може да доведе до отстраняването
ми от участие в процедурата/прекратяване на договора за възлагане на обществена
поръчка4 .

ДЕКЛАРАТОР: ...........................
(подпис, печат)

Дата: …………………..

4. Декларацията се попълва от участник/член на обединиение/подизпълнител – физическо лице, както и от
представляващия участника/член на обединението/подизпълнителя.
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документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,
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Образец № 19
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция,
телефон, факс, e-mail) в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни
работи по интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. са спазени изискванията за закрила на заетостта и условията на труд
2. в предложената цена са спазени изискванията на минимална цена на труда.

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателният кодекс на
Република България.

гр......................,
дата:.......................г.

Подпис:........................................
/име, фамилия/

* Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които
ще изпълняват дейности, свързани с надзора.
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