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BCIJ1IKH 3AHHTEPECOBAHlI ~ B IIPOII;E~ A 3A
B'D3.JIArAHE HA OEInECTBEHA IIOP'D1.JKA C IIPE)(MET:
"H361JpUl6alle lla cmpoumeJlllo-Jl1ollmaJICllu pa60mu no npoel<m "j(UMyM allmUllllama MUmlluu,a lla MU3UR"

OmHOCI-IO: Pa35lCHeHUJl no PElllEHHE 3A IIPOMJIHA N2 911110.08.2012f.

YBA)KAEMH MMH II rOcIIoM,
BbB Bpb3Ka C 06ID3eHa o6m:eCTBeHa nOpbtIKa OT 06rruma EeJIeHe C npe~eT:
"H361JpUl6alle lla cmpoUmeJlll0-MOllmaJICllu pa60mu no npoel<m "j(UJl1yJl1
- allmUllllama
MUmlluu,a lla MU3UR", rry6JlliKyBaHa B PenrcThpa Ha o6m:ecTBeHFJ:Te nOpb'lKH C YHMKaneH
HOMep 00661-2012-0010 , BM yBe,noWIBaMe, 'Ie Ha OCHOBaHMe 'IJI.27a, an. 1 OT 30rr,
Bb3JIO:>KMTeJUIT no co6cTBeHa MHMIUfaTMBa, C orJIe,n 3aKOHOCb06pa3HOTO npOBe)l{):{aHe Ha
npoue.nypaTa, ca HarrpaBMJI npOMeHM B o6mmeHMeTO M ,noKYMeHTaUIDITa Ha o6m:ecTBeHaTa
nOpbtIKa C PemeHMe N2 911/10.08.2012 r.
CJIe,ZJ;Ba,na MMaTe npe,nBM,n, 'Ie Ha OCHOBaHMe 'IJI.27a, an.5 OT 30rr M B CbOTBeTCTBMe C
pa3,neJI IV, T.3.4) OT PemeHMeTo 3a npOMmia, Bb3JIO:>KMTeJUIT onpe,neJUI M HOB KpaeH CpOK 3a
nonyqaBaHe Ha ol)JepTM - JlO 03/09/2012 L, 17:00 1Jaca. ,l..(aTaTa 3a oTBapslHe Ha o4»epTuTe

ce npoMeHH Ha 04.09.2012 L OT 09.30 1J. B 3aJIa 26 Ha 06~uHcKa aJlMIIHlIcTpa:u.IIH lieJIeHe. B CbOTBeTCTBlIe C YCJIOBIIHTa Ha T. IV.3.3) OT 06HBJIeHlIeTO II YKa3aHlIHTa Ha
JlOKYMeHTa:u.IIHTa - cTp.9 ,,06~11 yKa3aHHH", ,,6b3flOJICUmefl5lm Ufe ce 6b3n0Jl36a om
6b3MOJICHOCmma Ha I.{fl. 100m 3m<OHa 3a efleKmpOHHUJl oOKyMeHm u efleKmpOHHUJl noonuc u
I.{fl. 61 om AOMuHucmpamu6Ho-npol1ecYaflHUJl KooeKc OT MOMeHTa Ha H3npa~aHe Ha
HaCTOH~OTO no eJIeKTpOHHa no~a/4»aKc/, H/IIJIII nOCTaBHHeTO MY Ha HHTepHeT
CTpaHII:u.aTa Ha Bb3JIO~BTeJIH, JIII:u.aTa nOJIY1JIIJIII JlOKYMeHTa:u.IIH JlO MOMeHTa ce C1JIITaT
3a peJlOBHO H3BeCTeHII, 6e3 Jla e HY~O IIOTBbp~aBaHe.
3a JlOnbJIHIITeJIHa IIH4»OpMa:u.HH: TeJI.: /0658/ 34672 - II:BeToMlIp QBeTaHoB, rJI.
eKcnepT "IIKOHOMII1JeCKO pa3BlITlIe II 06~ecTBeHII nOpb1JKB" IIpll 06~IIHa lieJIeHe.
IIpuJIo)KeHu9: pemetrne 3a npowma N2911/10.08.2012r; KOpHrJilpaHa .n:oJ<YMeHTaruur c
oT6eJUI3aHJiI KOMeHTapJil no He51 BbB Bpb3Ka CHanpaBe

e npOMe

C YBa~eHHe,

MOMNII~HE~~KOBCllACOB

3A KMET HA OliI..QHHA liE~EHE/
(c/l-tO 3anoeeo 3a 3aMeCmeal-te M 901

.08.20122.)
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към
участниците в процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП
в сила от 01.05.2012г.).
І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
Предмета на настоящата процедура е: „Извършване на строително-монтажни работи по
проект „Димум – античната митница на Мизия”, със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел
Димум”;
Обособена позиция 2 „ Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от о.т. 645 през о.т.
614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „
Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”;
Критерии за оценка на офертата:
Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно
приложената в настоящата документация методика, като избраният критерий е
Икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП);
Място и срок за изпълнение на поръчката:
¾ Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Белене (ЕКАТТЕ 03366) община Белене,
област Плевен, Република България.
¾ Срокът за изпълнение на договорените видове СМР, приети с протокол обр. 15
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строително-монтажните работи е съгласно предложение на изпълнителя (в календарни дни),
но не по-късно от 30.04.2013г. вкл.
1/37
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на
Мизия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
му се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

За начало на изпълнението на договора се счита датата на съставяне на Протокол обр. 2а по
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на
строителна линия и ниво, а за край на изпълнението на договора – окончателното предаване
на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и:
- за обособена позиция 1 „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски
кастел Димум” – получаване на разрешението за ползване от Държавна приемателна
комисия и извършване на окончателно плащане;
- за обособена позиция 2 “Основен ремонт на улици и кръгово кръстовище” – след
получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект и
извършване на окончателно плащане.
Срок на валидност на офертите:
¾ Срокът на валидност на офертите е минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите;
¾ Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на
офертите до сключване на договора;
¾ Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и
откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо
поискване от възложителя – откаже да го удължи.
Прогнозна стойност:
Прогнозната стойност е в размер на 1 296 022.04 лв. (един милион двеста деветдесет и шест
хиляди двадесет и два лева и четири стотинки) без ДДС, разпределена по обособени
позиции както следва:
9 Обособена позиция 1: „Реставрация, възстановка и експониране на античния
римски кастел Димум” с прогнозна стойност в размер на 788 690.96 лв. (седемстотин
осемдесет и осем хиляди шестстотин и деветдесет лева и деветдесет и шест стотинки)
без ДДС;
9 Обособена позиция 2: „Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645
през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615
до о.т. 605”, „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616, 617 в
участъка от о.т. 615 до о.т. 605” - с прогнозна стойност в размер на 507 331,08 лв.2/37
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(петстотин и седем хиляди триста тридесет и един лев и осем стотинки) без ДДС,
както следва:
- „Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т.
615” с прогнозна стойност в размер на 253 861,00 лв. (двеста петдесет и три хиляди
осемстотин шестдесет и един лева) без ДДС.
- „Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605” с прогнозна
стойност в размер на 98 768,20 лв. (деветдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и
осем лева и двадесет стотинки) без ДДС.
- „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616, 617 в участъка от о.т.
615 до о.т. 605” с прогнозна стойност в размер на 154 701,88 лв. (сто петдесет и четири
хиляди седемстотин и един лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС.
Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на обособената
или обособените позиция/-и, за която/които участват, или отделните пера на позицията
(където е приложимо). В случай, че даден участник участва за цялата поръчка, неговата
оферта не трябва да надвишава прогнозната стойност на цялата поръчка равняваща се на
сбора от прогнозните стойности на обособените позиции (об. позиция 1 + об. позиция 2). В
цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока
от прогнозната стойност за дадената позиция, и/или съответните пера по нея, ще бъде
отстранен от участие.
Разходи за изработване на офертите
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в откритата
процедура. Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходи
по подготовката и подаването на офертите им, включително и при отстраняване от участие
или прекратяване на процедурата по реда на чл. 39 ЗОП.
Финансиране
Проект „Димум – античната митница на Мизия” се финансира по Оперативна програма
„Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”,
Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/009.
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ІІ. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Открита процедура по опростени правила е процедурата за възлагане на обществена
поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани
лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки,
Правилникът за прилагането му и предварително обявените от Възложителя условия;
2. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват
споразумение (договор за обединение), което трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
¾ всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно,
за изпълнението на договора;
¾ всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за
целия период на изпълнение на договора.
В договора за създаване на обединението/консорциум кандидатите задължително
включват клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите, в какъв
обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението да е в съответствие с
чл.25 ал. 8 ЗОП.
Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги
представлява пред трети лица, както и да определят наименование на участника за целите на
поръчката.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато в споразумението за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи,
гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е
променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум,
Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го
изисква на основание чл. 68 ал. 8 и 9 от ЗОП.
В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
3. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че
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отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои
действия, бездействия и работа.
4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка участник,
който е:
4.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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.
4.2. обявен в несъстоятелност;
4.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
5. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат
или участник, който:
5.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на
съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
5.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за
нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
5.2.а) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на
доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно
решение;
5.3. 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.
5.4. 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.
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5.5. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително
разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха
за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП.
5.6. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 (пет) години.
Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 4.1 , т. 5.2 и 5.4. се отнасят за
лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, както следва:
а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
в) 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;
г) 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;
д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;
е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата,
които представляват участника;
з) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста,
в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:
6.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, точка
23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;
6.2. които са сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на
Закона за обществените поръчки 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;
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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 (сто) на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в
това дружество.
7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
посочените в т. 4, 5 и 6 изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите. За
обстоятелствата по т.4.2 и 4.3, 5.1, 5.3 и 5.6, когато кандидатът или участникът е юридическо
лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да
го представляват.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.
1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписани декларации по
образец.
8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое
от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.
Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която
е установен, не се издават документите по чл. 47, ал. 2 от ЗОП или когато те не включват
всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако
такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
Документация за участие и получаването й:
Документацията съдържа:
1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка по опростени правила;
3. Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане
на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП;
4. Технически спецификации;
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5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и
относителната им тежест;
6. Образец на Техническа и Ценова оферта;
7. Проект/-и на договор/-и;
8. Задължителни образци съгласно изискванията за провеждане на открита процедура
по реда на ЗОП;
9. Проектна документация;
Възложителят не изисква заплащане на документацията за участие, когато
заинтересованите лица приемат същата да им се предостави в електронен формат и те сами да
си я разпечатат. Образците могат да се изтеглят и в профила на купувача на сайта на
Възложителя: http://obshtina.belene.net/_index.php > Обществени поръчки, или се изпращат
при заявка до електронна поща на заинтересованото лице.
Когато заинтересовано лице си изтегли документацията от профила на купувача, с
придобиването й, същото приема условията на чл. 61 ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 29 и чл. 82 ал. 4 ЗОП, от момента на публикуване на
съобщение от Възложителя в профила на купувача, свързано с настоящата процедура,
заинтересованото лице се счита за редовно уведомено. Когато заинтересовано лице заяви
документацията да се изпрати на посочена от него електронна поща, с получаването й,
същото приема условията на чл. 61 ал. 2 на Административно-процесуалния кодекс и във
връзка с чл. 29 и чл. 82 ал. 4 ЗОП, от момента на изпращане на съобщение, свързано с
настоящата процедура, от Възложителя до електронната поща, посочена за
получаване на документацията, заинтересованото лице се счита за редовно уведомено.
Заинтересовани лица, които писмено пожелаят документацията да им бъде предоставена
разпечатана на хартия ведно с електронен носител, заплащат 15 лева крайна цена. Сумата за
закупуване може да бъде внесена и по банков път по следната банкова сметка на Общината:
IBAN: BG74 STSA 9300 8459 454700
BIC: STSA BGSF
Банка: «ДСК ЕАД» гр. Белене
Код за вид плащане: 44 80 07
e-mail за заявяване за получаване/закупуване на документацията: obshtinabl@gmail.com
Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) календарни дни преди
изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат
документацията на място, преди да я закупят.
Документацията за участие се получава и на адреса на управление на община Белене – гр.
Белене, п.к. 5930, ул. „България” №: 35, стая №: 22 след представяне на документ8/37
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удостоверяващ, че документацията е платена (когато заинтересовано лице желае да му бъде
разпечатана).
Документацията за участие се изпраща на съответния участник по куриер за негова сметка.
Общи указания - разяснения:
Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:
¾ разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до
провеждането на процедурата и до техническите изисквания;
¾ поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са
класифицирана информация.
Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят
до 7 (седем) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко
заинтересовано лице – лично, чрез лице с представителна власт, чрез изрично упълномощено
друго лице, по електронна или обикновена поща, куриер.
Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се
изпращат или предават от Възложителя на всички лица, получили документацията за участие
и посочили адрес за кореспонденция и/или по електронна поща или факс – в съответствие чл.
10 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и чл. 61 АПК, без да се
иска потвърждение за получаване, в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се
прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица.
В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се
посочва лицето, което ги е поискало. Възложителя ще публикува отправените въпроси и
отговорите към тях и на своя уебсайт /http://obshtina.belene.net/pp.htm/ в съответната секция
на поръчката.
За максимално бързо известяване, при настоящата процедура възложителят ще
се възползва от възможността на чл. 10 от Закона за електронния документ и
електронния подпис и чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с
чл. 29, чл.58А ал.5, чл. 73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4, от ЗОП, като кореспонденцията ще се
осъществява изключително по електронен път. В този случай – при уведомяване по
електронна поща или факс срокът се счита от датата, на изпращане на съобщението до
електронната поща на участник/изпълнител/ или заинтересовано лице, или
отбелязаната на факс съобщението дата. При броенето на срока и преценка на
допустимостта на жалба пред Комисията за защита на конкуренцията КЗК и/или
Върховен административен съд (ВАС) за валидна се приема най-ранната дата на
изпратеното съобщение. Срокът за обжалване започва да тече от деня, следващ датата
на уведомяването на страната.
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Заинтересованите лица отправили запитване по факс, или писмено по пощата или чрез
куриер, в съответствие с чл. 29 ЗОП, се уведомяват по гореописания начин в съответствие
с чл. 61 ал. 2 АПК и чл. 10 ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис –
без да се иска потвърждение за получаване.
Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са
изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците, освен в случаите,
посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП;
До приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна
на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в
документацията, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:
а). органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на
процедурата;
б). органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в
изработването и приемането на документацията за участие.
Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към
провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно
извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и
по реда, определени с документацията;
Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за
процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация, както
и на интернет страницата на Община Белене;
Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, получило документацията,
съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в
процедурата;
Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в
писмен вид, на български език, и се извършва чрез:
а) връчване лично срещу подпис, или
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка/куриерска, изпратено на
посочения от заинтересованото лице/участника адрес;
в) факс;
г) по електронна поща посочена от заинтересованото лице/участника, в съответствие с
а
чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис, в съответствие с чл. 58 ал.
5 ЗОП и чл. 61 АПК.
Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, обратна разписка или по
редна на чл. 10 от ЗЕДЕП, се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти,
посочени в Обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника10/37
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чрез лицата за контакт, посочени при получаване на документацията, съответно в офертата на
участника;
При промяна в посочения адрес, факс или електронна поща за кореспонденция, лицата,
получили документация за участие и участниците, са длъжни в срок до 24 часа надлежно да
уведомят Възложителя;
Неправилно посочен адрес, факс или електронна поща за кореспонденция или не
уведомяване за промяна на адреса, факса и електронната поща за кореспонденция
освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или
информацията;
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане
на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и
поверителността на информацията;
При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма
право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на
случаите по:
¾ чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да
изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;
¾ чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят
изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие
от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до
информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
ІII. ОФЕРТА
1. Подготовка на офертата:
•

Заинтересованите лица сами преценяват изгодността и възможността си да
участват в тази процедура, с всички произхождащи рискове от това тяхно решение.
Участието е доброволно и е във волята на всеки да прецени да подаде или не
оферта. След като заинтересовано лице подаде оферта в деловодството на
Възложителя, до крайния срок за получаването им, същите могат да бъдат
изтеглени от подалия ги кандидат. След отваряне на офертите от Комисията по чл.
34 ЗОП, същите остават в архива на Възложителя и при никакви
обстоятелства не се връщат на подателя;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всички документи от офертата следва да бъдат сканирани при окончателното
й окомплектоване и подписване където е указано. Сканират се по отделно
съдържанието на всеки плик 1, 2 и 3 по ред на подредба на документите и се
преобразуват в .pdf формат. Сканираното съдържание се записва на оптични
електронни носители (СD/DVD), като на диск 1 се записват сканираните
документи от плик 1, в диск 2 – тези от плик 2, и в диск 3 – тези от плик 3.
Дисковете се поставят в съответния плик, чиито документи съдържат.
Количествено-стойностни сметки, единичните анализни цени към тях,и/или
други калкулации се привеждат във табличен вид на ексел (.xls) версия 2003
г., като, се записват на диска от съответния плик и в електронен формат. Ако
участник включи оптичен носител с документите за предлаганата цена извън
съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Участниците трябва да се запознаят прецизно с всички указания и условия за
участие, дадени в настоящата документация за участие;
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия;
Отговорността за правилното разбиране на документацията за участие се носи
единствено от участниците;
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или да оттегли офертата си;
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта;
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.
Офертата не може да се предлага във варианти;
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;
Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно
упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от
представляващия дружеството.

2. Съдържание на офертата:
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2.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или
упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер/ с препоръчано писмо или
опция за обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност – факс и електронна поща. Пликът по предходното изречение
трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:
•
•
•
•

ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор” – в него се поставят документите, вкл.
и електронен носител, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;
Участникът запечатва и подготвят толкова пликове № 1 за колкото позиции участва.
ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - в него се поставят
документите, вкл. и електронен носител, свързани с изпълнението на поръчката;
Участникът запечатва и подготвят толкова пликове № 2 за колкото позиции участва.
ПЛИК № 3 „Предлагана цена” – в него се поставя ценовото предложение, вкл. и
електронния носител. Участникът запечатва и подготвят толкова пликове №3 за
колкото позиции участва.

Плик № 1 се представя отделно за всяка обособена позиция. Когато участник, участва
например за двете обособените позиции, прилага в общия плик на офертата, два отделни
Плика №: 1 с надпис „Документи за подбор” и посочено върху всеки един от тях, номер и
наименование на обособената позиция, за която се отнася.
Плик №: 2 и Плик № 3 се представя за всяка позиция по отделно и на тях се изписва само
тази позиция, за която съответно се предлага „Предложение за изпълнение на поръчката”
и „Предлагана цена”. В плика с офертата Възложителя ще търси толкова на брой пликове
„Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена” за колкото позиции
кандидатът е заявил участие. Примерно, ако кандидат е заявил участие за 2 обособени
позиции, в плика с офертата на кандидата следва да има 2 плика „Предложение за изпълнение
на поръчката” и 2 плика „Предлагана цена” за тези позиции, за които участва. Кандидат
който е поставил пликовете си „Предложение за изпълнение на поръчката” и/или
„Предлагана цена” в друг общ плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата!
<участник>
<адрес/информация контакти>
<факс/и-мейл>

Плик №… / „<съдържание>”

До Община Белене
ул. „България” № 35
Област Плевен, гр. Белене, п.к. 5930
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Процедура по реда на чл. 14, ал.3, т. 1 от Закон за обществените поръчки
„Извършване на строително монтажни работи по проект „Димум – античната
митница на Мизия” със следните обособени позиции:
Обособена позиция … <…..>
2.2. Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци:
а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника – попълва се Образец № 1;
б) Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2;
в) Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение
за поръчката – попълва се Образец № 3;
г) Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на
поръчката – попълва се Образец № 4;
д) Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец
№ 5;
е) Регистрационни документи на участника:
Представя се удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за българско юридическо лице, документ
за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато
участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.
Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал на
учредителен акт (договор) за създаване на обединението, или копие на учредителен
документ заверено „Вярно с оригинала” с мокри печати на всички участници в
обединението и подписите на всички представляващи участниците в него, както и
подпис на лицето определено за представляващ обединението/консорциума.
Физическите лица, включени в състава на обединения представят копие на документ за
самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят
удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (за българско
юридическо лице) и документ за регистрация по ЗДДС (или декларация, че не са
регистрирани), или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното
му законодателство, в официален превод*.
Забележка: Всички документи по под точка „е”, представени на чужд език следва да са
придружени от официален превод* на български език.
* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
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и) Декларации за липсата на обстоятелствата по:
¾ чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 и ал. 5 т. 1 от ЗОП – попълва се Образец
№ 6;
а
¾ чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2 , т.3, т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП – попълва се
Образец № 7;
к) Документ за регистрация по ЗДДС (ако участника е регистриран по ЗДДС, или
декларация че няма такава регистрация) – представя се заверено копие;
л) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:
Изискуеми документи и минимални изисквания:
•

Участникът да има оборот от строителство, общо за последните 3 (три) години (2009г.,
2010г. и 2011г.) в размер не по-малко от:
o Обособена позиция 1: 790 000.00 лв. (седемстотин и деветдесет хиляди лева)
без ДДС;
o Обособена позиция 2: 507 331,08 лв. (петстотин и седем хиляди триста
тридесет и един лев и осем стотинки) без ДДС
Доказва се със: Справка за оборота от строителство за последните 3 (три) години
(2009, 2010 и 2011г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността - попълва се Образец № 9. Когато участникът е обединение,
което не е юридическо лице изискването за оборот от строителството се прилага
за обединението като цяло, като Образец 9 се попълва веднъж сумарно за цялото
обединение, след това само от участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си.
Основните участници не могат да доказват и допълват своя оборот от
строителство сумирайки и оборота за строителство на своите подизпълнители,
т.к. последните нямат функция на самостоятелен участник, а само подпомагат
основния участник.
Забележка: В случай, че участник, кандидатства за цялата поръчка, т. е. и за двете
обособени позиции, трябва да има оборот от строителство за последните 3 (три)
години (2009г., 2010г. и 2011г.) в размер не по - малко от 1 300 000.00 лв. (един
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и до крайният срок за подаване
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оборота от строителство за
последните 3 (три) години включително и до крайният
срок за подаване на офертата.)
Съгласно решение за промяна
911/10.08.2012.
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•

Участникът да има сключена (преди датата на отваряне на офертите) застраховка
„Професионална отговорност”, която да е валидна не по-малко от 120 календарни
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Доказва се със: Заверени копия от застраховка „Професионална отговорност” за
вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие
на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за строежи попадащи в обхвата на:
o
І-ва група, І-ва категория за Обособена позиция 1 съгласно чл.
5, ал. 6, т. 1.1.5 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от Камарата
на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от 10.08.2007г.) във връзка с
чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м” от Закона за устройство на територията;
o
ІІ-ра група, ІV-та категория, за Обособена позиция 2 съгласно
чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на
Централния професионален регистър на строителя (издаден от Камарата
на строителите в България, обн. в ДВ. бр.65 от 10.08.2007г.) във връзка с
чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а” от Закона за устройство на територията.

Минималната застрахователна сума по „Застраховка професионална отговорност”
трябва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство,
определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането
и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалента/приравнена на тази по чл. 171,
ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е
установен / регистриран участника и в официален превод на български език.
 В случай, че участникът бъде избран за изпълнител е длъжен в срок не по-късно от
датата на сключване на договора за строителство да представи оригинали или нотариално
заверени копия на застраховки по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност”, а също и за
„Трудова злополука”, и оригинал на декларация свободен текст, че като Изпълнител се
задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховката за
професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди,
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причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на
дейности на обекта – до изплащане и на последно дължимото окончателно плащане от
Възложителя. В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо
лице, онези членове в обединението, които ще изпълняват строителство (съобразно
разпределението на дейностите изпълнявани от участниците по договора за
обединение), трябва да представят заверено копие от действаща застрахователна
полица по чл. 171 ЗУТ, като на поне един от членовете на обединението, който ще
изпълнява строителство, минималната застрахователна сума по застраховката за
професионална отговорност трябва да покрива минималната застрахователна сума за
този вид строителство. Застраховка „Професионална отговорност” не се изисква да
притежават участници в консорциума/обединението, които
няма да извършват
строителство и/или нямат такова право, а примерно ще осъществяват организационен и
управленски процес и пр. Онези подизпълнители които са декларирани от основния
участник, че ще изпълняват реално строителство и имат такова право, също следва да
представят в офертата копие от валидна полица по чл. 171 ал. 1 ЗУТ за групата
строежи, съответстваща на позицията за която участват.
 Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи
исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си
състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай
участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с
които разполага по реда и начина, описани в настоящата процедура.
 За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалента/приравнена на тази по чл. 171, ал. 1
от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен /
регистриран участника и в официален превод на български език.
м). Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за
изпълнение на обществената поръчка:
м.1)
¾ Кандидатите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи, както следва:
o
І-ва група, І-ва категория за Обособена позиция 1 или
еквивалентен документ, удостоверяващ правото за извършване на
аналогична дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка
на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението
по ЕИП, съответстващ на статута на съответния паметник на
културата, а именно: да притежават регистрация в Камарата на17/37
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строителите в България, удостоверяваща обстоятелства във връзка с чл.
137 от Закона за устройство на територията, ал. 1, т. 1, буква „м” –
строителство на недвижими културни ценности с категория „световно
значение” и „национално значение” или еквивалент на тази регистрация
за чуждестранните участници.
o
ІІ-ра група, ІV-та категория, за Обособена позиция 2 или
еквивалентен документ, удостоверяващ правото за извършване на
аналогична дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка
на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението
по ЕИП, съответстващ на статута на обекта, а именно: да притежават
регистрация в Камарата на строителите в България, удостоверяваща
обстоятелства във връзка с чл. 137 от Закона за устройство на
територията, ал. 1, т. 4, буква „а” – строително монтажни работи на
частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и
съоръженията към тях или еквивалент на тази регистрация за
чуждестранните участници.
•

В случай, че участват чуждестранни физически или юридически лица вписването в
съответен регистър* на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), има
силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на
дейностите, за които е издадено. Ако участникът е обединение/консорциум, което е
юридическо лице, изискването за регистрация в ЦПРС се прилага за обединението
като цяло. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
регистрация в Централния професионален регистър на строителя по точка м1) трябва
да притежава поне един от участниците в обединението по смисъла на чл. 3 ал.2-4 от
Закона за камарата на строителите (изм. ДВ бр. 15, от 23.02. 2010 г.) и чл. 28 ал. 8 ЗОП.
* - представя се официален превод в случай, че документа не е на български език;
Доказва се със: Заверено копие на удостоверенията за вписване в Централния
професионален регистър на строителя ведно с талон приложение към
удостоверението, доказващ неговата валидност, или еквивалентен документ, издаден
от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е
чуждестранно лице. Валидността на документа за вписване в ЦПРС трябва да е не
по-малко от 120 /сто и двадесет/ календарни дни след крайния срок за подаване
на оферти. Определеният за изпълнител се задължава по време на изпълнението на
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договора да поддържа валидно вписването си в ЦПРС – представя се декларация
свободен текст при подписване на договора.;
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя трябва да
притежават онези участници в обединението, които ще изпълняват строителството и
има такова право (съобразно разпределението на дейностите по договора за
обединение), по смисъла на чл. 3 ал.2-4 от Закона за камарата на строителите.
Вписване в ЦПРС за съответната категория строежи, се изисква да представят и
подизпълнителите които са декларирани от основния участник, че ще извършват
строителство и имат такова право.
Основните участници не могат да доказват техническата си възможност
и квалификация по тази точка, представяйки вписване в ЦПРС на своите
подизпълнители, т.к. последните нямат функция на самостоятелен участник, а
само подпомагат основния участник.

Comment [I4]: Съгласно
решение за промяна
911/10.08.2012

м.2)
Изискуеми документи и минимални изисквания:
• През последните 5 (пет) години (2006-2011), участникът да е изпълнил
договор/и за строителство с предмет, подобен на предмета на настоящата
поръчка, на стойност не-по ниска от прогнозната на всяка от обособените
позиции, или за поръчката като цяло – когато участник подава оферти за
всички позиции. Обектите трябва да са завършени преди датата на
подаване на офертата от кандидата.
Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се
разбира :
o За Обособена позиция 1: договор за СМР на стойност не по-малка от
прогнозната по тази позиция, или няколко договора на по-ниска стойност,
но с общ сбор на стойностите им не по-малък от прогнозната за тази
позиция, с предмет реставрация, консервация на археологически обекти
и/или паметници на културата;
o За Обособена позиция 2: договор за СМР на стойност не по-малка от
прогнозната за тази позиция, или няколко договора на по-ниска стойност,
но с общ сбор на стойностите им не по-малък от прогнозната за тази
позиция за обект/-и от пътна и/или техническата инфраструктура;
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Доказва се със: Списък на строителството, изпълнявано от участника през последните
5 (пет) години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал
дейността
си;
включва
стойностите,
датите
и
получателите/възложители/инвеститор/клиенти/ - Образец № 10;
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образец 10 се
попълва веднъж сумарно за цялото обединение, след това само от участниците,
чрез които обединението доказва съответствието си. Основните участници не
могат да доказват техническата си възможност и квалификация по тази точка,
представяйки изпълнени договор на своите подизпълнители, т.к. последните
нямат функция на самостоятелен участник, а само подпомагат основния
участник.
 За договорите, посочени от участника в Образец № 10 като договори с предмет,
подобен на предмета на настоящата поръчка задължително се представят като доказателства
препоръки (референции) за изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките
задължително трябва да са посочени: периода и мястото на строителството, наименование и
стойност на обекта, кой е възложител/инвеститор/клиент, както и дали строителството е
изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания на ЗУТ и
действащото законодателство в Република България. Препоръките/референциите се
представя в оригинали или заверено от участника копие/-я. Подизпълнителите,
декларирани от основния участник, че ще изпълняват строителство също представят,
списък с основните договори и референции към него.
Забележка* В случай, че участник, кандидатства за цялата поръчка, т. е. за всички обособени
позиции, трябва да докаже, че е изпълнил договор за реставрация, консервация на
археологически обекти и/или паметници на културата и договор за обект от пътна и/или
техническата инфраструктура, или поне няколко договора с подобен предмет - за
реставрация, консервация на археологически обекти и/или паметници на културата и за
обект/-и от пътна и/или техническата инфраструктура на по-ниска стойност, но с общ сбор на
стойностите им не по-малък от прогнозната на дадената позиция ; не се изисква прилагане
на копия от договори, или ако участникът прецени да ги приложи в офертата си, следва
да заличи конфиденциалните данни в него, ако има такива!);
Когато участник в процедурата е обединение което не е юридическо лице,
изискванията за изпълнени договори се прилагат за обединението като цяло;
•

Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта
ISO 9 001:2008 или еквивалентен;
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•

•

•

Доказва се със: Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството
ISO 9 001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие.
Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно
стандарта ISO 14 001:2004 или еквивалентен;
Доказва се със: Валиден сертификат за въведена система за управление на околната
среда ISO 14 001:2004 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие.
Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при
работа съгласно стандарта OHSAS 18 001:2007 или еквивалентен;
Доказва се със: Валиден сертификат за въведена система за управление на здравето и
безопасността при работа OHSAS 18 001:2007 или еквивалентен – представя се
заверено от участника копие.
при участие на обединение/консорциум сертификатите или техни еквиваленти,
се представя от всеки член на обединението, който ще изпълнява строителство и
има такова право, съгласно разпределението на дейностите от договора за
обединение, като същите представят заверени копия на сертификатите си. При
условие, че от договора за създаване на обединение ясно може да се види, кой
член на обединението, каква дейност ще изпълнява, то тогава сертификатът
OНSAS 18001:2007 може да се представи само от онези участници в обединението,
които съгласно договора за обединение ще изпълняват дейности, предполагащи
наличието на този сертификат. Когато Участникът предвижда участие на
подизпълнители, сертификати по ISO 9 001:2008 или еквивалентен, и ISO 14
001:2004 или еквивалентен и OHSAS 18 001:2007 се представят за всеки
подизпълнител, който се предвижда да извършва строителство. Онези
подизпълнители, които няма да изпълняват строителство и нямат такова право,
представят сертификат OHSAS 18 001:2007 или еквивалент, ако се предвижда да
изпълняват дейност по този сертификат. Участник не може да прилага
сертификатите на свои подизпълнители, за доказване наличието с условията на
Възложителя, тъй като изискването е към участници в процедурата които
подават оферти (чл. 55 ал. 5 ЗОП);

В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата поръчка
трябва да са включени следните специалисти (в случай, че участникът е обединение, което
не е юридическо лице, изискванията за инженерно-техническия състав трябва да бъдат
изпълнени от обединението като цяло):

ръководител на обекта (минимум 1 бр. за всяка от обособените позиции) –
специалност ПГС или архитект – при обособена позиция 1 „Реставрация,
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възстановка и експониране на античния римски кастел Димум”, и транспортно/пътно
строителство за обособена позиция 2 “Основен ремонт на улици и кръгово
кръстовище”; ръководителя на обекта да отговаря на условията на чл. 163а от ЗУТ и да
има професионален опит от минимум 5 (пет) години като строителен инженер или
архитект; при участие и за двете позиции, кандидатите представят два отделни
ръководителя на обектите.

специалист в областта на консервацията и реставрацията (минимум 1
бр. – само за обособена позиция 1) – да е вписан в публичния регистър на Министерство
на културата, който определя лицата, които имат право да извършват дейности по
консервация и реставрация на недвижими културни ценности (Наредба № Н-3 от
06.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на
лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация, издадена
от Министъра на културата, обн., ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г., в сила от 19.04.2011 г.);
Доказва се със: заверено копие на удостоверение за вписване в публичния регистър по
чл. 165 от Закон за културното наследство; Специалиста в областта на консервацията и
реставрацията е задължителен само за Обособена позиция 1;

координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – минимум 1 (едно) лице, което
да има не по-малко от 3 (три) години професионален опит. Лицето може да бъде едно за
цялата поръчка, независимо от броя позиции за които се участва;

отговорник по контрола на качеството - минимум 1 (едно) лице, коeто да
притежава не по-малко от 3 (три) години професионален опит. Лицето може да бъде едно
за цялата поръчка, независимо от броя позиции за които се участва.
Забележка: ръководителят на обекта и лицето КБЗ трябва да са различни лица.
Доказва се със: Списък на техническите лица. Към списъка участниците трябва да
приложат за лицата от инженерно-техническия състав, автобиографии (по образец на
участника и подписани собственоръчно от съответния експерт) заедно с копия от
документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита
им (копия на: дипломи за завършено образование; документи, доказващи стажа
(опита) на служителя (специалиста), напр. трудови книжки, договори и др.); - Образец
№ 11 в едно с декларация по Образец 11.1 по Закона за защита на личните данни
н) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
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участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат
право на това, съгласно документите му за актуално състояние);
о) Декларация за ползване на подизпълнители – попълва се Образец № 12;
Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват
имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното
участие.
п) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв
– попълва се Образец № 13;
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.
р) Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец №
14;
с) Декларация за оглед на обекта – попълва се Образец № 16;
т) Декларация по чл. 56 ал.1 т.11 ЗОП – попълва се Образец 17.
¾ Когато се предвижда участие на подизпълнители, за тях трябва да се представят
документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11 от Закон
за обществените поръчки (ЗОП); Минималните изисквания се прилагат по отношение на
подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
1) всички подизпълнители представят справка за оборот от строителство, като
размера на оборота който следва да докажат, е произведение от процента на декларираният
им дял от основния участник умножен по изисквания минимален оборот за съответната
позиция. Примерно, ако основния участник декларира, че ще ползва подизпълнител, с дял
30% участие в позиция 2, подизпълнителят следва да докаже обороти от строителство
30%*507 331,08 = 152 199,32 лева;
Основните участници не могат да доказват и допълват своя оборот
сумирайки и оборота на своите подизпълнители, т.к. последните нямат функция на
самостоятелен участник, а само подпомагат основния участник.
у) Декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния
документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК – попълва се Образец № 8;
¾ Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по
чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 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. Декларацията по чл. 56 ал. 1 т. 11 ЗОП (Образец 17) се представя
само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със
строителството (чл. 56 ал. 3 т. ЗОП).
¾ Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език,
се представят и в превод;
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¾ Ако участник, подизпълнител, или техен управител, респективно член на управ.
му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в
управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи
неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен документ или такъв с невярно
съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор
на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие;
¾ Ако участник или негов подизпълнител (където и ако е приложимо) не
представи някой от посочените по точка 2.2 на раздел III от настоящите Указания за участие
документи и/или декларации, вкл. след прилагане на чл. 68 ал.ал. 8 и 9 ЗОП, ще бъде
отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл.
69 ал.1 т.1 ЗОП.
2.3. Съдържание на ПЛИК № 2:
а) „Предложение за изпълнение на поръчката”– попълва се Образец № 18 с
приложен към него:
• Линеен график за изпълнение на поръчката (във формат на участника).
Забележка: В Техническото предложение (Образец № 18) участника посочва срока
на валидност на офертата. Срокът не може да бъде по-кратък от 120 (сто и двадесет)
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
2.3. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена”
o Попълва се Образец № 19 „Ценово предложение” и приложената количествена
сметка към него и единични анализни цени- попълва се Приложение Б 1;
o Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква
информация относно цената;
o Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си
извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или
части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
2.4. Запечатване и окомплектоване.
¾ Документите в съответните пликове се събират в надлежно в папки или
класьори. Не се приемат оферти, в които документите са представени в „насипно”
състояние!
¾ Документите в съответните пликове се събират в папки или класьори. Не се
приемат оферти, в които документите са представени в „насипно” състояние!
¾ Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се
запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 124/37
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„Документи за подбор”, ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и
ПЛИК № 3 „Предлагана цена”.
¾ Пликовете 1, 2 и 3 се поставят в един общ непрозрачен плик, като в долния
десен ъгъл се изписва:
Община Белене
п.к. 5930, гр. Белене
ул. „България” № 35;
За участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена
поръчка по реда на чл. 14 ал.3 т. 1 с предмет: „Извършване на строително монтажни
работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”, със следните обособени
позиции:
Обособена позиция 1 „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски
кастел Димум”;
и/или
Обособена позиция 2 „ Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през
о.т. 614 до о.т. 615”, „ Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т.
605”, „ Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”.
В горния ляв ъгъл на плика се посочва наименованието на участника, адрес за
кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или е-mail;
3. Изисквания към документите:
3.1. Всички документи трябва да са:
¾ Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се
представят чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който копието на
документа е ясно четлив и има следното съдържание:
- текст „Вярно с оригинала”;
- името и фамилията на лицето, заверило документа;
- собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под
заверката;
- печат на участника;
¾ Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица;
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Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за
изпълнението на такива функции;
¾ Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български
език;
Ако в предложението са включени документи и препоръки (референции) на чужд език,
то следва да са придружени от превод на български език. В изрично предвидените от ЗОП
случаи, документите на чужд език се представят в официален превод* на български език.
¾ По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции.
* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
4. Подаване на оферти:
4.1. Място и срок за подаване на оферти
¾ Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес:
Област Плевен, община Белене, град Белене, п.к. 5930, ул. „България” № 35.
¾ Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена
поръчка, а именно: 30.08.2012г. 17:00ч. ;
¾ Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
възложителя.
¾ До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си;
¾ Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в
процедурата;
¾ Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст
„Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.
¾ След отваряне на офертите от Комисията по чл. 34 ЗОП, същите остават в
архива на Възложителя и при никакви обстоятелства не се връщат на подателя.
4.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти
Срокът за подаване на оферти може да се удължи, когато е постъпило мотивирано
искане, че първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:
¾ разглеждане на място на допълнителни документи;
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¾ оглед на мястото на изпълнение.
Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30
(тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.
4.3. Приемане на оферти / връщане на оферти
¾ При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се записват във входящ регистър по чл.
57 ал. 4 ЗОП. За подаването на офертата на участника се издава документ;
¾ Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или
в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се
връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
5. Отваряне на офертите:
¾ Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия по
чл. 34 ЗОП, която ще започне своята работа в 09:30 часа на 31.08.2012г., в зала 26 на сградата
на общината, както е посочено в Обявлението за обществената поръчка. При промяна на
датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено;
¾ Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, могат да
присъстват и при отваряне на ценовите оферти, за което ще бъдат изрично поканени. На
същото могат да присъстват и лица с нестопанска цел, както и представители на медиите.

Comment [I12]: да се чете
„09.30ч. на 04.09.2012г.
Съгласно решение за промяна
911/10.08.2012

IV. ГАРАНЦИИ
1. Гаранции за участие в процедурата не се изискват (чл. 59 ал.5 т.2 ЗОП).
2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на
плащането й
2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на
договора без ДДС.
2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на
банкова гаранция - Образец № 15.1 или парична сума, внесена в касата на общината или по
банков път, по сметка на община Белене: IBAN: BG61 STSA 9300 3359 454700; BIC: STSA
BGSF, при банка: „ДСК” – клон Белене, като в нареждането за плащане следва да бъде
записано: "Гаранция за изпълнение на ОП за СМР, об. позиция №:.......... по проект с рег.
№ BG161PO001/3.1-02/2009/009”;
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2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
2.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова
гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменяема и неделима, в полза на Община
Белене и със срок на валидност – не по-малко от 30 календарни дни след датата на
въвеждане на обекта в експлоатация/получаване разрешението за ползване на обекта от
главния архитект.
2.5. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя
оригинал/-и или заверени с мокър печат на банката копия на банкови гаранции, или заверени
с мокър печат на банката копия на платежния документ за внесената по банков път или в
касата на общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора.
Гаранциите за изпълнение на договор се представят за всеки договор по отделно (когато
е приложимо). Гаранцията за изпълнение, във формата на парична сума, трябва да е
постъпила по сметката на Възложителя преди момента на сключване на договор.
2.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в съответствие с договора за възлагане на обществена поръчка (чл. 63
ал. 1 ЗОП).
2.7. Участникът определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка,
заплаща гаранцията за изпълнение, чрез превод или внасяне по платежна сметка, в
случай, че стойността и е равна на или надвишаваща 15 000 (петнадесет хиляди лева)
лв., съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията
в брой.
2.8. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията за изпълнение. Възложителят обръща внимание на
участниците, че когато участникът е обединение и представя гаранцията за изпълнение
под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на
определените в нея задължения от участника като цяло, а не от отделен член на
обединението.
3. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане, условия и начин на
плащането й
3.1. Участникът, определен за изпълнител, представя оригинал/-и на гаранция за
обезпечаване на авансовото плащане – Образец № 15.2 в размер на 100 % от стойността на
искания аванс (с вкл. ДДС) зависимост от стойността на договора. За всеки договор се
представят отделни образци 15.2. Представянето на гаранцията за обезпечаване на искания
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аванс е условие за извършване на авансово плащане от Възложителя към определеният за
Изпълнител, съгласно чл.3 ал. 3 от договора.
V.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Възложителят назначава Комисия по чл. 34 ЗОП за провеждане на откритата
процедура след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен
за отваряне на офертите.
2. Възложителят определя за членове на комисията или за консултанти лица, които:
а). нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен участник;
б). не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки 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). са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със
своята работа в комисията.
3. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за
съответствие на обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на изискванията по
буква „г” след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато
настъпи промяната в декларираните обстоятелства;
4. Член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни
причини или е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, от ЗОП, се замества от
резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов
член;
5. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и
представените оферти;
6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за
наличието на отделни запечатани пликове по смисъла на ЗОП -чл. 57 ал. 2 или 3 (ако е
приложим), след което най-малко трима от членовете на комисията подписват ПЛИК № 3.
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ПЛИК
№ 3 на останалите участници.
7. След това комисията отваря ПЛИК № 2 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, съдържащи се в ПЛИК
№ 2 на останалите участници. Комисията след това отваря ПЛИК № 1, оповестява29/37
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на
Мизия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
му се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1,
т. 14 от ЗОП (Образец №: 1 от настоящата документация за участие).
8. Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска
цел, могат да присъстват при действията на комисията по т. 6 и т. 7, както и при отваряне на
ценовите оферти:
¾ Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата
самоличност и представяне на съответните пълномощни;
¾ Комисията предлага на присъстващите лица да се подпишат в изготвен от нея
списък. Присъстващите лица се посочват и в протокола на Комисията;
9. С извършване на действията по т. 6 и 7, и след оповестяване на ценовите
предложения на допуснатите участници, приключва публичната част от заседанието на
комисията.
10. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.
¾ комисията разглежда по същество представените в ПЛИК № 1 документи 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.
Участниците представят на комисията съответните документи в срок до 5 работни дни от
получаването на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен
липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.
¾ След изтичане на срока по предходната подточка, комисията проверява
съответствието на документите в ПЛИК № 1, включително допълнително представените, с
критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от Възложителя. Комисията не
разглежда документите в ПЛИК № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за
подбор и минималните изисквания.
¾ комисията при необходимост може по всяко време:
o да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване
на информация от други органи и лица;
o да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни;
допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в
ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3. Тази възможност не може да се използва за
промяна на техническото и ценовото предложение на участника.
¾ допълнителните доказателства и разясненията не могат да се използват за
попълване на офертите с документи, които са били изисквани от възложителя, но не са
представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.
11. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
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¾ който, не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
¾ за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
¾ който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя;
¾ който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от
ЗОП.
¾ 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;
¾ на който при проверка на ценовото предложение, КСС или анализните цени се
установят технически грешки при пресмятането, водещи до промяна на
ценовото предложение, или общата крайна цена не е правилно изчислена, с
включени всички разходи и ДДС, ценовото предложение ще бъде отхвърлено, а
кандидатът ще бъде отстранен от участие в класирането и процедурата, по реда
на чл. 68 ал. 11 т.2.б) ЗОП.
¾ са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи,
свързани с предлаганата цена (или части от нея).
12. Оценяването на офертите се извършва по критерий за „Икономически найизгодна оферта”.
13. Комисията отваря плика с предлаганата цена (Плик 3), след като е разгледала
офертите и е извършила преценка за окомплектоваността и съответствието им с минималните
изисквания, заложени от Възложителя.
14. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица
по т. 16 от настоящия раздел, кои оферти отговарят на изискванията на Възложителя и са
допуснати до този етап.
15. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на възложителя, не се отваря.
16. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на публично
отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с предлаганата цена
имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата
за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява
предлаганите цени.
17. Ако в офертата на участник се съдържа предложение с числово изражение, което
подлежи на оценяване и е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,31/37
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комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде пократък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме
писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочените
обективни обстоятелства, свързани с:
¾
¾
¾
¾
¾

оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
предложеното техническо решение;
наличието на изключително благоприятни условия за участника;
икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
получаване на държавна помощ.

18. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 17 или
комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, предлага участника за
отстраняване от процедурата като писмено излага мотиви.
19. 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.
20. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с
предварително избрания критерий, посочен в обявлението.
21. Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при
разглеждане и оценяване на офертите.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна 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. В
случай, че икономически най-изгодната оферта не може да се определи по този ред,
комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти.
21. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено
излага мотивите си.
22. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
офертите, който съдържа:
¾ състав на комисията и списък на консултантите;
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¾ списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от
процедурата, и мотивите за предложението за отстраняването им;
¾ становищата на консултантите;
¾ резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти,
включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по
всеки показател;
¾ класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и
оценяване;
¾ дата на съставяне на протокола;
¾ особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията – в случай
че има такива.
23. 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.
VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

НА

ОБЩЕСТВЕНАТА

ПОРЪЧКА.

1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и
участника, определен за изпълнител, в срок от 5 (пет) работни дни след приключване
работата на комисията. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за
изпълнител на обществената поръчка.
2. В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
3. Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от
издаването му.
4. 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. Възложителят може да откаже достъп до
информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
5. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с
мотивирано решение в случаите, когато:
а) не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията
по чл. 47 – 53а от ЗОП;
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б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
г) първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
ж) поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва
договор за обществена поръчка.
6. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
а) е подадена само една оферта;
б) 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.
в) участникът, класиран на първо място:
- откаже да сключи договор, или
- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или
- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2,
когато са посочени в обявлението.
7. Възложителят е длъжен да изпрати копие от решението за прекратяване на
процедурата за възлагане на обществената поръчка до участниците и до Изпълнителния
директор на Агенцията по обществени поръчки в тридневен срок от издаването му.
8. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал.
1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП, възложителят възстановява на участниците направените от тях
разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14 (четиринадесет)
дневен срок от решението за прекратяване на процедурата.
VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител на поръчката в резултат на
проведената процедура.
2. В случай, че участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договора за
изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да
определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.
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3. Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на
договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Когато за
изпълнител е определено обединение/консорциум на физически и/или юридически лица,
преди сключване на договора, той следва да се регистрира като юридическо лице в срок
от 7 (седем) работни дни, след изтичане срока за обжалване на решението за избор на
изпълнител. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от
обединението, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Ако участникът определен за
изпълнител е обединение и не се регистрира като юридическо лице в горепосочения
срок, Възложителят може да определи за изпълнител втория класиран участник и да
пристъпи към сключване на договор с него, или да прекрати процедурата. Участниците
в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената
поръчка.
4. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14 (четиринадесет)
дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на
изпълнител.
5. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане
в сила на всички решения по процедурата.
6. Лицето, определено за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на
обществената поръчка.
7. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника класиран от
комисията на първо място и определен за изпълнител при условията и по реда на чл.41 от
Закона за обществените поръчки.
При подписване на договора определеният за изпълнител трябва да представи
документите по чл.47 ал.10 и чл.48, ал.2 от ЗОП – оригинали или копия заверени от
участника „вярно с оригинала” /нотариална заверка където е указано/ на:
- удостоверение за актуално състояние, ликвидация и несъстоятелност не се представят, ако изпълнителят е регистриран по ЕИК в
Търговския регистър, съгласно регламента на чл. 23 ал.4 от ЗТР, т.к.
същите се публикуват в търговския регистър;
- свидетелство или свидетелства за съдимост;
- удостоверение от НАП, за липса на задължения към държавата;
- удостоверение от бюрото „Местни данъци и такси” в общината по
седалището на изпълнителя, за липса на задължения към общинския
бюджет;
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удостоверение от ИА „Главна инспекция по труда”, че няма наложено
административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години (съгласно чл.47, ал.
2, т.4 от ЗОП);
- гаранция/и за изпълнение по т.2 от раздел IV и гаранции за авансовото
плащане по т.3 от същия раздел на настоящата документация;
- документ за регистрация по чл. 25 ал. 3 т. 2 ЗОП (когато е приложимо) в
съответствие с раздел VII т.3 от настоящата документация;
- декларация /2бр./ по образец от документацията, че Изпълнителят е
запознат с определението за нередност и измама – в оригинал;
- Нотариално заверени копия на застраховки по чл. 171 ЗУТ
„Професионална отговорност” с удължена валидност - не по-малко от
30 календарни дни след датата на въвеждане на обекта в
експлоатация/получаване разрешението за ползване на обекта от
главния архитект – което е приложимо, и застраховка „Трудова
злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на
работниците и служителите за риска "трудова злополука" за същия
период на валидност. Изпълнителят се задължава по време на
изпълнението на договора да поддържа валидна застраховката за
професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна
дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица
при или по повод изпълнение на дейности на обекта – представя се
декларация свободен текст при подписване на договора.;
* с изключение на застраховката „Професионална отговорност” всички
гореизброени документи трябва да са издадени не по-рано от 6 /шест/
месеца преди датата на сключване на договора, или не по-рано от срока
на тяхната валидност, ако са с по-кратък срок.
-

8. При непредставянето на документ/-и по т.7 или при отказ на кандидата, определен
за изпълнител да сключи договор, възложителят може да определи за изпълнител втория
класиран участник и да пристъпи към сключване на договор с него, или да прекрати
процедурата.
9. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише
договора, Възложителят прекратява процедурата.
10. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в
случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.
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11. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в резултат
на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за
претърпените вреди от сключването на договора.
VIII. ОБЖАЛВАНЕ
¾ Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената
поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за
защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на
възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
¾ Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 120, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в 10дневен срок от уведомяването му за съответното действие, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗОП;
¾ Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на
конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
IХ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ
1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
¾ когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на
посочения период;
¾ когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен
ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на
първия работен ден, следващ почивния.
2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни,
това е изрично указано при посочването на съответния срок.
Х. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ
1. При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за
валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на
документите са в следната последователност:
¾ Решение за откриване на процедурата;
¾ Обявление за обществена поръчка;
¾ Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и
описание на обекта на обществената поръчка;
¾ Техническа спецификация;
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Comment [I14]: Записът да
се чете „Жалба може да подаде
всяко от лицата по чл. 120, ал. 8
и ал. 9 от ЗОП в 10-дневен срок
от уведомяването му за
съответното действие, съгласно
чл. 120, ал.5.т.1, ал.6 и ал. 7 от
ЗОП;” Съгласно решение за
промяна 911/10.08.2012

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

¾ Образец на Техническа и Ценова оферти;
¾ Проект на договор;
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените
поръчки и действащото българско законодателство.
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