ОДОБРЯВАМ:

/п/ чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД
инж. Генади Събков Събков
Кмет на Община Мездра

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет:

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДА В
ГРАД МЕЗДРА, ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.0010032 „НОВИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА НА МЕЗДРА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

град Мездра 2018 г.
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Настоящата документация се издава на основание чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и съдържа:
I.

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

II.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

IV.

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ
УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И
РАЗЯСНЕНИЯ
ДРУГИ УКАЗАНИЯ
ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Образец № 1 – Опис на представените документи;
Образец № 2 - Декларация за задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП;
Образец № 4 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП;
Образец № 5 - Ценово предложение;
***
Приложение № 1: Проект на Договор.
Приложение № 2 - Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в
електронен вид – еЕЕДОП – представен във формат PDF (подходящ за преглед) и XML
(подходящ за компютърна обработка), както и ЕЕДОП във формат word (стандартизиран
формат от сайта на АОП)
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I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
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III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1.1. Наименование на възложителя:
1.1.1. Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена
поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) е Кмет на община Мездра: инж.
Генади Събков Събков.
1.1.2. Контакти с Възложителя: Мездра 3100, ул. „Христо Ботев“ 27, тел: 0910/92116;
факс: 0910/92523; e-mail:rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com, http://www.mezdra.bg.
1.1.3. Възложителят поддържа „Профил на купувача“ на официалната интернет страница
на Община Мездра.
Документацията за настоящата обществена поръчка е безплатна и всеки участник може да
я изтегли от официалната интернет страница на община Мездра, в раздел „Профил на
купувача“ по реда предвиден в ЗОП за настоящата процедура, за да изготви своята
оферта!
1.2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката:
1.2.1. Обект: Настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1,
т. 1, б. „б“ от ЗОП, а именно: проектиране и изпълнение на строеж.
1.2.2. Предмет: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и
изпълнение на строително-монтажни работи на сграда в град Мездра, обект на
интервенция по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и
техните семейства“.
1.3. Правно основание за провеждане на обществената поръчка:
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Възложителите прилагат процедурата
по чл. 18, ал. 1, т. 12, когато обществената поръчка има прогнозна стойност за
строителство от 270 000 лв. до 5 000 000 лв., без вкл. ДДС. Предвид прогнозната стойност
на поръчката, е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по
предвидения в чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ред за провеждане на публично състезание, във
връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 и при условията на Глава „Двадесет и пета“от ЗОП.
Провеждането на предвидената в ЗОП процедура, чрез публично състезание гарантира в
най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно
прозрачността при разходването на финансовите средства по проекти финансирани от
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С цел да се осигури
максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя
условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура,
целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством
осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и
фондовете на Европейския съюз и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като
създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на
настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде съблюдавани
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принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и
ефективност.
1.4. Обособени позиции:
На основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП Възложителят преценява, че предметът на настоящата
обществена поръчка няма да бъде разделян на обособени позиции.
Предвид обстоятелството, че в обхвата на изпълнение попада само един обект, а именно
„Преустройство на съществуваща сграда в „Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства“ и „Център за обществена подкрепа“ в УПИ XIII 143, кв.
31а, гр. Мездра, обл. Враца”, Възложителят приема за целесъобразно целият предмет на
поръчката да бъде завършен от един изпълнител, респективно да не бъде разделян на
отделни обособени позиции.
Освен това разделянето на дейностите в отделни обособени позиции би довело до
значителни затруднения в изпълнението и лошо качество. Организацията на работния
процес, технологичната последователност и качественото изпълнение, обуславят
необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител, като координирането на
различни изпълнители би могло сериозно да застраши навременното и качествено
изпълнение на поръчката. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да
се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са
взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до
съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. С оглед специфичния
характер на целите които се предследват с предмета на строителството – „Преустройство
на съществуваща сграда в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства“ и „Център за обществена подкрепа“ в УПИ XIII 143, кв. 31а, гр. Мездра, обл.
Враца”, изисквания към неговото реализиране, както и големия брой от възможни
подходи на изпълнение, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне
на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се
затрудни технически, поради необходимостта от сложна координация между отделни
изпълнители, и между всеки от тях и възложителя. В допълнение следва да се изтъкне, че
строителните дейности, които ще се извършват са сходни по своето естетство, което на
свой ред също обуславя извършването им от един изпълнител. Наред с това, евентуално
предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на
изпълнението, което е от изключителна важност предвид финансирането на поръчката по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предвид горните съображения и с оглед
основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните
средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени
позиции не е целесъобразно. Неразделянето на обособени позиции не води до нарушаване
на принципите на равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна
конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до
необосновано предимство или необосновано ограничаване участието в процедурата на
икономическите оператори.
1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
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1.6. Финансиране на обществената поръчка:
Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява чрез Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 процедура на директно предоставяне № BG16RFOP0015.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, № от ИСУН
BG16RFOP001-5.001-0032-C01, № на договора РД-02-37-160/13.12.2017г., сключен с
Министрество на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР)- Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (Управляващ орган) и
Община Мездра.
1.7. Кратко описание:
CPV – кодове от Общия терминологичен речник:
45454000 - Строителни работи по преустройство; 4500000 - Строителни и монтажни
работи; 71220000 - Архитектурно проектиране; 71240000 - архитектурни, инженерни
услуги по изготвяне на планове и чертежи.
Подробно описание на обекта на поръчката се съдържа в Техническите спецификации от
настоящата документация за участие.
Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
„Основни композиционни и функционални изисквания” на МТСП:
-

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца (в сила от
21.11.2003 г.).

-

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти.

Важно!!! При изготвянето на протоколи по приемане и предаване на обекта и изготвяне
на актовете за приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация следва да се има
предвид задължителното използване на предварително изготвените и одобрени образци
на МРРБ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Достъпни са на
следния адрес: http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-nadogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx - в „Пакет документи”.
1.8. Място и срок за изпълнение на поръчката.
1.8.1. Мястото на изпълнение е град Мездра, община Мездра, област Враца.
1.8.2. Срокът за изпълнение на поръчката е обвързан със срока на изпълнение
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 процедура на директно предоставяне
№ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, № от
ИСУН BG16RFOP001-5.001-0032-C01, № на договора РД-02-37-160/13.12.2017г., сключен
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с Министрество на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР)- Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (Управляващ орган) и
Община Мездра.
Сроковете за изпълнение на конкретните дейности по предмета на договора са както
следва:
Срокът за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект”, не може да
бъде по-кратък от 20 (двадесет) календарни дни и по-дълъг от 30 (тридесет)
календарни дни. Започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо и
приключва с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.
Срокът за извършване на строително – монтажните работи не може да бъде по-кратък от
90 (деветдесет) календарни дни и по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни.
Започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване
на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за обекта –
Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година.
Съгласуването на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж се
извършва извън срока за изготвяне на инвестиционния проект и срока за изпълнение на
СМР.
Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е фиксиран и е в
зависимост от срока за изпълнение на строително – монтажните работи.
В случай, че участник предложи по-кратки и/или по-дълги срокове за изготвяне на
инвестиционния проект и/или за изпълнение на строително – монтажните работи от
горепосочените, ще бъде отстранен от участие.
1.9. Разходи за поръчката.
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за
разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на офертите им,
независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
Разходите по дейността на Комисията за избор на Изпълнител на обществената поръчка
са за сметка на Възложителя.
1.10. Прогнозна стойност на поръчката.
Обща прогнозната стойност на поръчката (за изпълнение на дейностите: изработка на
инвестиционни проекти във фаза „работен проект“ и извършване на авторски надзор по
всички части на инвестиционни проект в процеса на изпълнение на строително-монтажни
работи и извършване на строително-монтажните работи в съответствие с изработените и
одобрени инвестиционните проекти) е 504 500,00 (петстотин и четири хиляди и петстотин)
лева без ДДС.
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В ценовото предложение (образец № 5), участникът оферира както цена за всички
дейности, предмет на поръчката, а именно: цена за изработка на инвестиционни
проекти във фаза „работен проект“, цена за извършване на авторски надзор по всички
части на инвестиционни проект в процеса на изпълнение на строително-монтажни работи,
цена за извършване на строително-монтажните работи в съответствие с изработените и
одобрени инвестиционните проекти, така и обща цена за изпълнение на поръчката.
Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималната обща стойност за
обществената поръчка. Участник, предложил обща цена, по-висока от определената от
Възложителя максимална прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие в
процедурата.
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само
реално извършени дейности по обществената поръчка.
1.11. Начин на плащане
Начинът на плащане на изпълнението на поръчката е посочен в проекта на договор
/Приложение № 1/ за изпълнение на обществената поръчка, където е предвидена
следната схема на плащанията:
- Авансово плащане за изготвяне на работен проект в размер на 35 % (тридесет и пет
процента) от сумата за изготвяне на работен проект в срок до 30 (тридесет) дни след
датата на трансфера на авансово плащане по административния договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ и след предоставяне на фактура в оригинал от
Изпълнителя;
- Окончателно плащане за изготвяне на работен проект - след приспадане на
авансовото плащане, в срок до 30 (тридесет) дни след влизане в сила на Разрешение за
строеж и подписване на окончателен приемо-предавателен протокол между представител
на Възложителя и Изпълнител за извършената услуга и надлежно представена фактура – в
оригинал.
Възложителят не предвижда гаранция за авансово предоставени средства по отношение на
заплащането на дейността по изготвяне на работен проект.
- Авансово плащане за изпълнение на строителството, в размер на 35 % (тридесет и пет
процента) от договорената цена за извършване на СМР, платимо в срок до 30 (тридесет)
дни след представяне на следните документи:
1. Подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа;
2. Фактура в оригинал от страна на изпълнителя /при спазване на разпоредбата на чл. 66,
ал. 4 от ЗОП/;
3. И на гаранция за авансово предоставени средства в размер на тези средства,
предоставена в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя съгласно
чл. 111 от ЗОП.
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* Авансовото плащане за изработване на работен проект и за изпълнение на
строителството е по желание на Изпълнителя. В случай, че изпълнителят не желае да
получи авансово плащане за изработване на работен проект и/или за изпълнение на
строителството, същият следва да уведоми Възложителя в срок от 30 (тридесет) дни,
считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.
Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да
осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства. Размерът на авансовото
плащане се добавя към размера на окончателното плащане за съответната дейност.
- Междинни плащания – на база на действително изпълнени строителни работи и
актувани дейности по договора, след одобрени от лицата упражняващи строителен и
авторски надзор и инвеститорски контрол Количествено-стойностни сметки за
извършените СМР, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва в срок до 30
(тридесет) календарни дни, след представяне на фактура и съответните протоколи и
актове за изпълнение.
Стойността на авансовото и междинно плащане не може да надвишава 80 % от
договорената цена за извършване на строително – монтажни работи.
- Окончателното плащане за изпълнение на строителството – след приспадане на
авансовото и междинното/междинните плащания в срок до 30 (тридесет) дни, считано от
датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа – акт 15 и представяне от Изпълнителя на Възложителя на
одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор
регламентирани разходо-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички
дейности по договора, както и окончателна фактура.
От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени
неустойки, в случай че има такива.
Плащанията се извършват по банков път, по сметка на изпълнителя.
- Стойността на услугата авторски надзор – се заплаща до 30 (тридесет) дни от датата
на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане
на строежа – акт 15.
Конкретната схема на плащане е разписана в приложения проект на договор за
възлагане на обществена поръчка, съобразно изискванията на финансиращата
програма и договора с УО на ОПРР.
Цената за изпълнение на предмета на договора е крайна и включва всички разходи
на Изпълнителя вкл. тези за механизация, транспорт, възнаграждения на екипа,
извънреден труд, промяна в организацията на работа и др. извънредни
обстоятелства, откриване на строителна площадка, почистване на строителни
отпадъци и извозването им до регламентирани депа, както и всички други
присъстващи разходи, неупоменати по-горе.
стр. 9
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и

техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.

1.12. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока
на валидност на офертите, до сключване на договора.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да
удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на
възложителя и в определения в нея срок.
1.13. Оглед
Всеки участник е длъжен да направи оглед на сградата, обект на обществената поръчка.
Огледът се провежда през работни дни, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., до
срока за подаване на оферти, посочен в обявлението, след предварителна заявка за
съгласуване на датата и часа на огледа. Заявката трябва да бъде направена най – малко 3
дни преди желаната дата за съгласуване на огледа. Заявката за оглед е в свободна форма.
Лице, отговорно за приемане на заявките и организиране на огледа:
Инж. Розалина Георгиева, тел: 0910/92116; факс: 0910/92523;
e-mail:rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com,
До оглед се допускат представител на участника, който представи следните документи:
- документ за самоличност;
-изрично

пълномощно

за

извършване

на

оглед

от

представляващия

дружеството/обединението/физическото лице - в случай на упълномощаване.
За извършения оглед се подписва протокол в два еднообразни екземпляра - за
Възложителя и за участника. Протоколът за извършения оглед се подготвя от
Възложителя.
Участник, който не е направил оглед, респ. не е представил протокол за извършения
оглед, няма да бъде допуснат до оценка на офертата.
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IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ
УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейността,
предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в
която е установено. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон
или от лица, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с
нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие.
Офертите се изготвят на български език.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си.
1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелна оферта.
3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура.
5. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за участие;
6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия;
7. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи
единствено от участниците.
По отношение на участници обединения:
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, Възложителят изисква от участника – обединение, да
представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена
поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Документът, представен от участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които да
е видно, че:
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-

е определен партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка;

-

уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора.

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която
Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Не се допускат
промени в състава на обединението след крайния срок на подаване на офертите. В случай,
че съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще
бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка,
а в случай, че е избран за изпълнител, то възложителят няма да сключи договор за
обществена поръчка.
Ако определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като се представи
пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация
по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в
която обединението е установено.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване
на обединението.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за
възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да
сключва договори, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този
случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово
състояние, технически професионални способности клонът се позовава на ресурсите на
търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на
разположение тези ресурси.
Използване на капацитета на трети лица
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
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Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се
позовава на техния капацитет.
Подизпълнители
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката. Когато частта от поръчката,
която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на
изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на
подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Изпълнителят
уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата, след сключване на договора или най – късно
преди започване на изпълнението му. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. Замяна или
включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка
се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват липсата на основания за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор.
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

За участниците следва да не са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП и специфичните основания за отстраняване.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира по реда на ЗОП и
ППЗОП, липсата на основания за отстраняване чрез представяне на Единен европейски
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документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в електронен вид – част III „Основания за
изключване“.
Доказване: При сключване на договора Възложителят изисква актуални документи по чл.
58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата.
Мерки за надеждност
Мерки за доказване на надежност се представят съобразно разпоредбите на чл. 56 от ЗОП.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от
възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства,
че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на
труда;
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност,
възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на
предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране
или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира
процедурата.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта. Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със
съответното обстоятелство.
2.1. Общи изисквания към личното състояние на участниците.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да
е от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за
обществените поръчки, а именно:
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А. Съгласно изискванията на чл. 54 от ЗОП
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
-

престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;

-

престъпление по чл.159а – 159г от Наказателния кодекс;

-

престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;

-

престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;

-

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

-

престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

-

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;

-

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

-

престъпление по чл.352 - 353е от Наказателния кодекс;

б) е осъден за престъпление, аналогично на тези по буква (а), в друга държава членка
или трета страна;
в) има парични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2 , т.1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или
аналогични задължения установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
д) е установено, че:
-

е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

-

не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

е) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
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ж) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
§2, т. 21 от ДР на ЗОП – „Конфликт на интереси“ е налице, когато Възложителят,
негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които
участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да
повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност
и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за
същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от
тези органи.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3 не се прилагат, когато:
-

се налага да се защитят особено важни държавни и обществени интереси;

-

размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не
по вече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена
финансова година.

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на
чл. 54, ал. 1 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 преди подаване на
офертата, той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване, съгласно чл. 56 от ЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП.
Б. Съгласно изискванията на чл. 55 от ЗОП.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който са налице
обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, а именно:
а) е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен.
б). доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
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случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за
същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на
чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 преди
подаване на офертата, той има право да представи доказателства, че е предприел мерки,
които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване, съгласно чл. 56 от ЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП.
2.2. Специфични основания за изключване
2.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, който:
Е регистрирано дружество в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и/или е
свързано лице с дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част
от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата обществена поръчка, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 2.2.1 се удостоверяват
от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата с попълване в
ЕЕДОП на част III „Основания за изключвае“, раздел Г „Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
или възложителя на държава членка“.
2.2.2. Участници, които са свързани по смисъла на § 2, т. 4 от Допълнителните разпоредби
на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в
една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнители и трети
лица, които участникът предвижда да ползва.
Забележка: В случай, че по време на провеждане на процедурата настъпи подобно
обстоятелство, участникът е длъжен да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпването му.
При подаване на офертата, липсата на обстоятелствата по т. 2.2.2 се удостоверяват
от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата с попълване в
ЕЕДОП на част III „Основания за изключвае“, раздел Г „Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
или възложителя на държава членка“.
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2.2.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото са налице ограниченията по чл. 68 и чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
При подаване на офертата участникът декларира липсата или начието на
обстоятелства по т. 10 чрез представяне на Единен европейски документи за
обществени поръчки. Информацията се посочва в част III „Основания за изключване“,
раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка“.
2.2.4. По отношение на участниците не следва да са налице осъждания за престъпления по
чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 и чл. 352 – чл. 353е от
Наказателния кодекс. Посочва се информация за престъпления, аналогични на описаните,
когато лицата са осъдени в друга държава членка на ЕС или трета страна.
В раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка“ се предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194 –
208, чл. 213а – 217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 и чл. 352 – чл. 353е от Наказателния кодекс.
В случай, че по отношение на участника не са налице посочените в т. 2.2. специфични
основания, в раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени
в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка“ се отбелязва отговор „Не“. Ако по отношение на участника са налице някой от
специфичните основания за отстраняване, в раздел Г „Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
или възложителя на държава членка“ се отбелязва „Да“ и се посочвт основания, които
са налице по отношение на участника.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за
същите следва да не са налице горните специфични основания за отстраняване от
процедурата, като обстоятелствата трябва да бъдат декларирани от тях в Част III,
Буква Г в ЕЕДОП.
3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните
изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел
установяване на възможността им за изпълнение на поръчката.
ИЗИСКВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ

Правоспособност за упражняване на професионална дейност
1. Участникът трябва да е вписан в Централния При подаване на офертата, участникът
съответствието
с
професионален регистър на строителя за декларира
поставеното изискване, като попълва
изпълнение на строежи от І - ва (първа) група:
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строежи от високото строителство (жилищно,
общественообслужващо,
промишлено),
прилежащата му инфраструктура, електронни
съобщителни мрежи и съоръжения, IV – та
(четвърта) категория - жилищни и смесени
сгради със средно застрояване; сгради и
съоръжения за обществено обслужване с
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м
или с капацитет от 100 до 200 места за
посетители - а за чуждестранни лица, в
аналогични
регистри
съгласно
законодателството на държавата в която са
установени.
Изискването се отнася и за всеки член на
обединението който ще изпълнява строителномонтажни работи както и за всеки
подизпълнител,
който
ще
изпълнява
строително-монтажни работи.

ЕЕДОП – в електронен вид, Част IV:
Критерии за подбор, буква А: Годност,
като се посочва информация относно
вписването на участника в съответния
професионален
или
търговски
регистър в държавата членка, в която е
установен.
Посочва
се
дали
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
както и уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа за регистрация и
точно позоваване на документа.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП
възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да
представят всички или част от
документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, а
именно: Копие от удостоверения или
талони за регистрация или други
еквивалентни документи, когато това
е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Доказване: Преди сключване на
договора за обществена поръчка
Възложителят ще изиска от участника,
определен за изпълнител да представи
документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП Копие от удостоверения или талони за
регистрация или други еквивалентни
документи.
В
случай
на
обединение
изискването
се
покрива
от
участникът, който ще извършва
дейностите по строителство.
Изискването се прилага и за
подизпълнителите,
които
ще
извършват
дейностите
по
строителство.
Чуждестранните
лица
представят еквивалентен документ
от
държавата,
в
която
са
установени. Съгласно чл. 60, ал. 1 от
ЗОП, чуждестранните участници
могат да докажат регистрацията си
в аналогични регистри, а именно: в
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офертата трябва да се докаже
регистрация
в
еквивалентен
професионален
регистър
на
държавата, в която са установени
(документът се представят на
оригиналния език и в превод на
български език), или да представят
декларация или удостоверение за
наличието на такава регистрация от
компетентните органи, съгласно
националните
им
закони.
Представянето на декларация е
възможност
за
доказване
на
обстоятелство към момента на
подаване и разглеждане на офертите.
Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП
избраният изпълнител трябва да
представи документ, издаден от
компетентен
орган,
който
удостоверява,
че
съответната
регистрация е извършена.

Икономическо и финансово състояние
1. Участникът трябва да притежава застраховка
„Професионална отговорност”, за проектант, с
покритие в размер на 50 000 (петдесет хиляди)
лева, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане
в проектирането и строителството, и за
строител в размер на 100 000 (сто хиляди) лева,
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане
в проектирането и строителството.
Изискването за застраховка „Професионална
отговорност“ на лицата по чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка
на Европейския съюз, или от друга държава страна по Споразумението за Европейското
икономическо
пространство,
което
се
установява на територията на Република
България и е предоставило еквивалентна
застраховка за професионална отговорност

При подаване на офертата, участникът
декларира
съответствието
с
поставеното изискване, като попълва
ЕЕДОП – в електронен вид, Част IV:
Критерии за подбор, буква Б:
Икономическо
и
финансово
състояние, като се прави точно
позоваване на документа, в т.ч. номер,
дата и обхват. Изискването за
застраховка
за
професионална
отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1
от ЗУТ не се прилага за лице от
държава - членка на Европейския
съюз, или от друга държава - страна по
Споразумението за Европейското
икономическо пространство, което се
установява
на
територията
на
Република България и е предоставило
еквивалентна
застраховка
за
професионална
отговорност
или
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или гаранция в друга държава - членка на
Европейския съюз, или в страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо пространство. Ако участникът е
обединение,изискването се прилага и за всеки
член на обединението, който ще изпълнява
проектиране и/или строително-монтажни
работи, както и за всеки подизпълнител,
изпълняващ проектиране и/или строителномонтажни работи

гаранция в друга държава - членка на
Европейския съюз, или в страна по
Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП
възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да
представят всички или част от
документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, а
именно: Доказателства за наличие на
застраховка
„Професионална
отговорност“,
когато
това
е
необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Доказване: Преди сключване на
договора за обществена поръчка
Възложителят ще изиска от участника,
определен за изпълнител да представи
документи по чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП
– заверено копие от валидна
застраховка
„Професионална
отговорност“.

Технически и професионални способности
1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1
(една) дейност – строителство, с предмет и
обем, идентичен или сходен с този на
настоящата поръчка, за последните 5 (пет)
години от датата на подаване на офертата.
Под дейности сходни с предмета и обема с
предмета на обществената поръчка следва да се
разбира – изграждане и/или преустройство
и/или реконструкция и/или ремонтни дейности,
включително въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на сгради за обществено
обслужване с разгърната застроена площ
1000,00 кв.м.

1. При подаване на офертата, на
основание чл. 67, ал.1 ЗОП участникът
декларира
съответствието
с
посочениякритерий за подбор в
ЕЕДОП – в електронен вид (еЕЕДОП),
попълнен в съответната част, а
именно: Част IV: „Критерии за
подбор“, Раздел В: „Технически и
професионални способности“.

*Забележка 1: Строителството се
счита за изпълнено, когато има
съставен и подписан акт/протокол
или друг документ за предаване на
При участие на обединения, които не са строежа на Възложителя.
юридически
лица,
съответствието
с
минималното изискване се доказва от На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП
обединението участник, а не от всяко от възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да
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лицата, включени в него.

представят всички или част от
документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, а
именно: Списък на строителството,
идентично или сходно с предмета на
поръчката, най-много за последните 5
(пет) години, считано от датата на
подаване на офертата, придружен с
удостоверения за добро изпълнение,
които съдържат стойността, датата, на
която е приключило изпълнението,
мястото, вида и обема, както и дали е
изпълнено
в
съответствие
с
нормативните изисквания, когато това
е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Доказване: Преди сключване на
договор за обществена поръчка,
възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи
документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП
–
Списък
на
строителството,
идентично или сходно с предмета на
поръчката, най-много за последните 5
(пет) години, считано от датата на
подаване на офертата, придружен с
удостоверения за добро изпълнение,
които съдържа стойността, датата, на
която е приключило изпълнението,
мястото, вида и обема, както и дали е
изпълнено
в
съответствие
с
нормативните изисквания.

2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1
(една) дейност – проектиране, с предмет и обем,
идентичен или сходен с този на настоящата
поръчка, за последните 3 (три) години от датата
на подаване на офертата.

2. При подаване на офертата, на
основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът
декларира съответствието с посочения
критерий за подбор в ЕЕДОП-в
електронен вид (еЕЕДОП), попълнен в
съответната част, а именно: Част IV:
„Критерии за подбор“, Раздел В:
„Технически
и
професионални
способности“.

За сходни с предмета и обема на поръчката се
приемат дейности, свързани с извършване на
проектиране за изграждане и/или преустройство
и/или реконструкция и/или ремонтни дейности,
включително въвеждане на мерки за енергийна *Забележка 1: Проектирането се
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ефективност на сгради
обслужване с разгъната
минимум 1000,00 кв.м.

за обществено счита за изпълнено, когато има
застроена площ съставен и подписан окончателен
приемо-предавателен протокол за
на
инвестиционните
При участие на обединения, които не са приемане
юридически
лица,
съответствието
с проекти без забележки.
минималното изискване се доказва от На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП
обединението участник, а не от всяко от възложителят може да изисква от
лицата, включени в него.
участниците по всяко време да
представят всички или част от
документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП Списък на услугите, които са
идентични или сходни с предмета на
поръчката
изпълнение
през
последните 3 години от датата на
подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената
услуга.
Доказване: Преди сключване на
договор за обществена поръчка,
възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи
документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП
– Списък на услугите, които са
идентични или сходни с предмета на
поръчката
изпълнение
през
последните 3 години от датата на
подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената
услуга.
3. Участникът следва да разполага с персонал
и/или ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението
на строителството, както следва:

3. При подаване на офертата, на
основание чл. 67, ал.1 ЗОП участникът
декларира съответствието с посочения
критерий за подбор чрез попълване на
ЕЕДОП – в електронен вид (еЕЕДОП)
в Част IV: „Критерии за подбор“,
раздел
В:
„Технически
и
професионални способности“.

3.1. Технически ръководител /минимум един/
– строителен инженер или строителен техник –
образование - минимум средно образование с
четиригодишен курс на обучение и придобита
професионална квалификация в областите Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП,
„Архитектура и строителство” или еквивалент, Възложителят може да изисква от
или висше образование по специалност участниците по всяко време да
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„ПГС/ССС” или еквивалентна.

представят всички или част от
- минимум 5 години професионален опит по документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП,
специалността.
когато това е необходимо за
- да е ръководил минимум 1 обект с предмет, законосъобразното провеждане на
сходен с предмета на поръчката - изграждане процедурата.
и/или преустройство и/или реконструкция и/или
ремонтни дейности, включително въвеждане на Доказване: Преди сключване на
мерки за енергийна ефективност на сгради за договор за обществена поръчка,
възложителят изисква от участника,
обществено обслужване.
определен за изпълнител, да представи
3.2.
Отговорник
(координатор)
по документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП
здравословни и безопасни условия на труд - - Списък на персонала, който ще
да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от изпълнява поръчката, и/или на
Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните членовете на ръководния състав,
изисквания за здравословни и безопасни които ще отговарят за изпълнението, в
условия на труд при извършване на СМР и да който е посочена професионалната
притежава удостоверение за завършен курс за компетентност на лицата.
„Координатор за безопасност и здраве в
строителството” по същата наредба, или
еквивалентен документ.
3.3. Отговорник за контрола на качеството с висше
или
средно
образование с
четиригодишен курс на обучение, с придобита
професионална квалификация в областта на
строителството
и
1
(една)
година
професионален опит в контрола на качеството;
Забележка: Едно лице не може да заема повече
от една позиция.
4. Участникът следва да разполага с персонал
и/или ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението
на проектирането, както следва:
4.1. Ръководител на екипа – архитект,
притежаващ
пълна
проектантска
правоспособност, стаж по специалността
минимум 5 години и опит в проектирането на
минимум един обект сходен с предмета на
поръчката - строителство и/или ремонтни
дейности, включително въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на сгради за обществено
обслужване.
4.2. Проектант по част „Конструктивна”–

4. При подаване на офертата, на
основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП
участникът декларира съответствието
с посочения критерий за подбор чрез
попълване на ЕЕДОП – в електронен
вид (еЕЕДОП) в Част IV: „Критерии
за подбор“, раздел В, „Технически и
професионални способности“.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП,
Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да
представят всички или част от
документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП,
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притежаващ
пълна
проектантска
правоспособност по част „Конструктивна” или
еквивалентна, със стаж по специалността
минимум 5 години.

когато това е
законосъобразното
процедурата.

необходимо
провеждане

за
на

Доказване: Преди сключване на
договор за обществена поръчка,
възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи
документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП
- Списък на персонала, който ще
4.4. Проектант по част „Ел” - притежаващ изпълнява поръчката, и/или на
пълна проектантска правоспособност по част членовете на ръководния състав,които
„Електрическа” или еквивалентна, със стаж по ще отговарят за изпълнението, в който
е
посочена
професионалната
специалността минимум 5 години.
компетентност на лицата.
4.5. Проектант по част „ВиК” - притежаващ
пълна проектантска правоспособност по част
„Водоснабдяване
и
канализация”
или
еквивалентна, със стаж по специалността
минимум 5 години.
4.3. Проектант по част „Геодезическа” притежаващ
пълна
проектантска
правоспособност по част „Геодезия” или
еквивалентна, със стаж по специалността
минимум 5 години.

4.6. Проектант по част „ОВиК” и „Енергийна
ефективност”
–
притежаващ
пълна
проектантска
правоспособност
по
част
„Топлоснабдяване, отопление, вентилация и
климатизация” или еквивалентна, със стаж по
специалността минимум 5 години.
4.7. Проектант по част „Паркоустрояване и
благоустройство“ – ландшафтен архитект,
притежаващ
пълна
проектантска
правоспособност по „паркоустройство“ или
еквивалентна, със стаж по специалността
минимум 5 години.
4.8.
Проектант
по
част
„Пожарна
безопасност” - притежаващ пълна проектантска
правоспособност
по
част
„ПБ”
или
еквивалентна, със стаж по специалността
минимум 5 години.
4.9. Проектант по част „План за безопасност
и здраве“ – притежаващ пълна проектантска
правоспособност
по
част
„ПБЗ“
или
еквивалентна, със стаж по специалността
минумим 5 години.
4.10. Проектант по част „План за управление
на строителните отпадъци“ – притежаващ
стр. 25
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и

техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.

пълна проектантска правоспособност по част
„ПУСО“ или еквивалентна, със стаж по
специалността минимум 5 години.
4.11.
Експерт
„Проектно-сметна
документация“ - трябва да притежава
професионална квалификация стр. инженер или
архитект или еквивалентна.
Забележка: Допуска се едно и също лицепроектант да бъде изпълнител на повече от
една част, когато това лице притежава
правоспособност за съответните части от
инвестиционния проект.
5. Участниците трябва да разполагат със
сертификати за внедрена система за
управление на качество с предмет и обхват в
областа на проектирането и строителството.
Система за управление на качеството по
стандарт БДС ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015
или еквивалент стандарт.
Сертификатите трябва да са издадени от
независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" или от друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за
съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.
2 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието.
• Ако участникът е обединение изискването се
покрива от всеки член на обединението, който
ще извършва дейности по проектиране и
строителство.

При подаване на офертата, на
основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП
участникът декларира съответствието
с посочения критерий за подбор чрез
попълване на ЕЕДОП – в електронен
вид (еЕЕДОП) в Част IV: „Критерии
за подбор“, раздел Г „Схеми за
осигуряване на качеството и
стандарти
за
екологично
управление“
Доказване: Преди сключване на
договор за обществена поръчка,
възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да представи
документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 от
ЗОП Сертификати за въведена система
на управление на качеството EN ISO
9001:2008/ISO
9001:2015
или
еквивалентен – представя заверено от
участника копие.

• Подизпълнителите трябва да отговарят на
изискването съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват.
Възложителят
приема
еквивалентни
сертификати,
издадени
от
органи,
установени в други държави членки, както и
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други доказателства за еквивалентни мерки
за осигуряване на качеството, когато
участник не е имал достъп до такива
сертификати или е нямал възможност да ги
получи в съответните срокове по независещи
от него причини.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
горепосочените критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване
на обединението. Подизпълнителите трябва да отговарят на горепосочените критерии за
подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са
налице основания за отстраняване от процедурата.
На основание чл. 107 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на
някое от горните изисквания.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането
й.
1.1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от
стойността на договора.
1.2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка представя
документ за предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
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1. Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере
гаранцията за изпълнение на договора да бъде предоставена под формата на парична сума,
същата се превежда по следната банкова сметка:
IBAN BG82STSA93003325414500
BIC STSABGSF
Банка „ДСК” ЕАД, клон Мездра
2. Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере
гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично
записано, че е:
- безусловна и неотменима;
- в полза на Община Мездра;
- със срок на валидност - срокът за изпълнение на поръчката, заедно с относимия
гаранционен съгласно чл. 20, ал.4 от 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, удължен с 30 календарни дни.
3. Когато участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка избере да
представи гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да
отговаря на следните изисквания:
- Застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3 % (три
процента) от цената на договора, без ДДС;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Община
Мездра;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- застрахователната полица трябва да е със срок на валидност срокът за изпълнение
на поръчката, заедно с предложеният от участника гаранционен срок, удължен с 30
календарни дни.
При представяне на гаранцията по един от посочените по горе начини в платежното
нареждане или в банковата гаранция, или в застрахователната полица изрично се посочва
договора, за който се представя гаранцията, наименованието на поръчката.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
2. Гаранция за авансово предоставени средства.
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Възложителят предвижда авансово плащане за изпълнение на строителството в
размер на 40 % (четиридесет) от сумата за строителството.
Във връзка с предвиденото авансово плащане, описано по-горе, Възложителят на
основание чл. 111, ал. 1 от ЗОП изисква от определения изпълнител да предостави
гаранция, която да обезпечи авансово представените средства.
Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства са до размера на тези
средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на предвидения аванс.
Гаранцията за авансово предоставени средства се представя в една от следните форми:
а) парична сума – когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се
превежда по следната банкова сметка:
IBAN BG82STSA93003325414500
BIC STSABGSF
Банка „ДСК” ЕАД, клон Мездра
Пре представяне на гаранцията изрично се посочва конкретната обществена поръчка, за
която се внася/предоставя гаранцията за авансово предоставени средства.
б) банкова гаранция – когато участникът избере гаранцията за обезпечаване на
авансово предоставени средства да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде
изрично записано, че е:
- безусловна и неотменима;
- в полза на Община Мездра;
- да е със срок на валидност до 3 /три/ дни след връщане или усвояване на
съответния аванс.
б) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на
изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността
на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.
Застраховката следва да е със срок на валидност минимум до 3 /Три/ дни след връщане
или усвояване на съответния аванс. Всички разходи по сключване на застрахователния
договор са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да е заплатил премията към
застрахователя преди получаване на авансовото плащане. Застрахователната премия
следва да е заплатена еднократно.
3. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с
договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият
участник да представи документ за гаранция за изпълнение, съгласно обявените
изисквания.
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Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И
РАЗЯСНЕНИЯ
1. Място и срок за получаване на документацията за участие.
Документацията за участие е достъпна на сайта на община Мездра в раздел „Профил на
купувача“.
2. Искане на разяснения.
Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по
документацията за участие.
3. Срокове за искане на разяснения.
Съгласно чл. 180, ал. 1 от ЗОП, до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване
на офертите, лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по
документацията за участие.
4. Срокове за отговор.
Съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е длъжен най-късно до 3 (три) дни от
получаване на искането, да публикува в профила на купувача писмени разяснения по
условията на обществена поръчка.
Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача,
посочен в настоящата документация и Обявлението за обществена поръчка. В
разясненията не се посочва лицето, направило искането.
VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
1. За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената
поръчка.
ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ
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:
 Решение за откриване на процедурата;
 Обявление за обществена поръчка;
 Техническа спецификация и пълно описание на предмета на обществена поръчка;
 Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и
относителната им тежест;
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 Указания за подготовка на офертата;
 Проект на договор.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане и гражданското
законодателство на Република България.
2. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка
2.1. Срокове.
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва:
1) При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие
или събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието.
2) Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема
предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.
Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия
присъствен ден.
3) Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на
възложителя.
4) Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни,
това е изрично указано при посочването на съответния срок.
По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на
участниците и основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в
документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
2.2. Подлежащи на обжалване актове.
Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до
сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност
пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежат и действия или
бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в
процедурата.
2.3. Подаване на жалби.
- Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до
Възложителя, чието решение се обжалва.
- Производството по обжалване решенията на Възложителя, негови действия и
бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП.
2.4. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
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Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на
поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до
17 ч.;
София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
VIII. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Подготовка на заявлението за участие и офертата.
1.1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своето заявление
за участие и оферта в съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагането му (ППЗОП) относно възлагането на обществени
поръчки чрез публично състезание.
1.2. Всеки участник има право да представи само едно заявление за участие и една оферта.
1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие и оферта.
1.4. Заявление за участие и оферта, и всички документи, приложени към тях се
предоставят на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се
придружава от превод на български език.
1.5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална
заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с
оригинала", подпис на лицето и печат.
1.6. Заявление за участие и оферта, и всички документи и предложения, приложени към
тях трябва да бъдат подписани от законния представител на участника съгласно
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търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично
пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие, което се представя към офертата.
1.7. До изтичането на срока за подаване на заявление за участие и оферта всеки участник
може да промени, да допълни или да оттегли заявлението си за участие и офертата си.
2. Съдържание на заявленията за участие и офертите на хартиен носител.
Спазвайки изискваниятана чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, за по – голяма прегледност,
документацията следва да се подреди в:
 ПАПКА 1 – в която се поставят документите, чл. 39, ал. 2 от ППЗОП;
 ПАПКА 2 – се поставят документите, чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП;
 ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“ в който се поставят документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Представя се отделен запечатан непрозрачен плик с ценово предложение с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
2.1. ПАПКА 1.
В Папка 1 трябва се постави заявлението за участие, което включва следните документи:
(1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие,
(Образец № 1) подписан от участника. Представя се в оригинал.
(2) Единен европейски документ за обществени поръчки – в електронен вид за участника
в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е
приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката.
ВАЖНО!!! Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с §
29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април
2018г. Единият европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в
електронен вид.
Важно: Указания относно подготовката и подаването на Единен европейски
документ за обществени поръчки – в електронен вид:
Съгласно Методическо указание с изх. № МУ-4/02.03.2018г. на Изпълнителния директор
на Агенция по обществени поръчки, качено на сайта на Агенция за обществени поръчки
относно създаването и представянето на Единен европейски документ за обществени
поръчки – електронен вид (е ЕЕДОП) ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ:
Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила
от 01.04.2018г.
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид.
За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е
предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните варианти:
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Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП.
Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала
за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/Електронни услуги на Европейската
комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на
Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк
https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в
системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След
маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор
на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете
отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира
горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху
прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице,
сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването,
системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като
се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат
задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител,
който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя
офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр,
подготвен от Възложителя в WORD формат. ЕЕДОП във формат WORD e достъпен и
на сайта на Агенцията по обществени поръчки, както и в Профила на купувача на
Възложителя.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен
подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната,
непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Предвид горните указания, на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води
към поръчката, където е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
Трети вариант:
Третата възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е
снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на
интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на
заявленията/офертите, като участникът задължително посочва този интернет адрес в
описа на документите.
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В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който
съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното
състояние, информацията относно изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП,
обстоятелствата свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан
от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
(3) Декларация за задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (Образец № 2) подписана от
участника. Представя се в оригинал.
(4) Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо, а именно:
- Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка,
когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и Декларация от членовете
на обединението за разпределение на дейностите (ако това не е посочено в
споразумението)– Представя се в оригинал или заверено с гриф „вярно с оригинала“
копие на споразумението и декларацията от членовете на обединението за
разпределение на дейностите (ако не е посочено в споразумението).
(5) Пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно
лице, което да ги представлява, да подаде офертата и да попълни и подпише документите,
които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се
създава обединението), с изключение на случаите когато това упълномощаване е
извършено в самото споразумение. Предоставят се в оригинал (когато е приложимо).
(6) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
2.2.ПАПКА 2.
В Папка 2 трябва да се постави офертата на участника, която включва:
Техническо предложение, съдържащо:
(1) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законния представител на участника– 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 или отделни документи от нея. Представя се в оригинал (когато е
приложимо).
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Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват
от указаните в документацията лица.
(2) Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3 – в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя - Представя се в оригинал;
(3) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
(4) Декларация за срока на валидност на офертата;
(5) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
(6) Друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага
от предмета на поръчката.
Забележка:
Обстоятелствата по пунктове (3), (4) и (5) /посочени като декларации/ от настоящата точка
се декларират от участника в самото предложение за изпълнение на поръчката и не е
необходимо същият да представя допълнителни декларации за тях.
(7) Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (представя се в
оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата
документацията (Образец № 4), ако е приложимо.
(8) Участниците прилагат към техническото си предложение протокол за извършен оглед
на обекта предмет на настоящата обществена поръчка, който следва да бъде саморъчно
подписан от представител на възложителя.
Участникът, който не е направил оглед, респ. не е представил към офертата си протокол
от извършен оглед, няма да бъде допуснат до оценка на офертата.
(9) Към техническото предложение участникът следва да представи разработка на
„Подход за изпълнение на обекта“.
Предложението трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации и да
не бъде преценено като „неподходяща оферта“.
"Неподходяща оферта" е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации
и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не
отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в
процедурата основания за отстраняване.
Първо техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените
изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята
последователност гарантира навременното, и спрямо минималните изисквания на
техническата спецификация и методика за оценка, постигане на резултати.
Техническото предложение /не подлежи на оценка/, следва да представлява
изложение на цялостния подход за изпълнение на обекта. Подходът на изпълнение на
обекта се представя от участниците в свободна форма и е приложение /представя се в
отделен документ/ към Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3).
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Изискванията към съдържанието на техническото предложение, което не подлежи на
оценка, но следва да показва подхода за изпълнение на участника за реализацията на
дейностите по обществената поръчка са:
1.
Етапи и последователност на извършване на дейностите по изпълнение на
проектантската задача (изготвянето на проекта следва да е разделено поетапно, с
посочени ключови моменти по време и взаимовръзката между отделните дейности). За
дейностите по проектиране и авторски надзор, следва да е показано разпределението по
проектанти (кой какво ще изпълнява). С цел гарантиране изготвянето на крайния продукт,
следва да са посочени необходимите ресурси за дейностите от проектантската задача и
задълженията на отговорния/те за изпълнението й проектанти и да са предложени мерки
за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се
гарантира изпълнението на поръчката. За гарантиране на ефективността на мерките,
същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката,
конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези
лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на
предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.
2.
Етапи и последователност на извършване на СМР (обектът следва да е разделен
поетапно, с посочени ключови моменти при изпълнение, периоди за одобрение,
последователност и взаимовръзка между отделните дейности), отчитайки времето за
подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните
работи, тествания, завършване и предаване на обекта в експлоатация. За периода на
изпълнение на СМР участника следва да предложи подход за доставка на материалите,
както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на
качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. В
предложенията следва да са налице ефективни мерки за вътрешен контрол и организация
на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено и навременно
изпълнение на строителните процеси. Участниците следва да изложат мерки при
изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно такива гарантиращи
намаляването на негативното въздействие от изпълнението /във всичките му аспекти/
върху кръга засегнати лица.
3.
Описание на видовете СМР, предлагана технология и последователност на
изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни
практики, техническата спецификация и извършения оглед.
4.
Стратегия за управление на критични точки - В представеното техническо
предложение за изпълнение на поръчката следва да е предложена стратегия за управление
на критични точки, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните
процеси и ефективност на предложените контролни дейности. Предложени са решения,
които участникът ще предприеме при настъпване на съответните критични точки,
идентифицирани от Възложителя като рискови, с висока степен на възможност за поява:
- Критична точка 1: Забава при стартиране на работите и/или изоставане на
дейностите при текущото им изпълнение.
- Критична точка 2: Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна
на други участници в строителния процес и проектирането.
- Критична точка 3: Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между
заинтересованите страни в рамките на проекта
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- Критична точка 4: Промени в законодателството на България и/или ЕС.
- Критична точка 5: Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от
протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното
население
Предложената от участниците стратегия за управление на критичните точки следва да
съдържа конкретни решения и организация, които участникът ще предприеме за
управлението на критичните точки: разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние
за всяка от горепосочените критични точки; конкретни и относими към предмета на
поръчката мерки за недопускане/предотвратяване на рисковата ситуация /респективно за
всеки един разгледан аспект на проявление/, гарантиращи качественото изпълнение на
дейностите, с посочени отговорни за изпълнението на мерките лица; конкретни и
относими към предмета на поръчката мерки за преодоляване на последиците при
настъпване на критичната точка /респективно за всеки един разгледан аспект на
проявление/, гарантиращи качественото изпълнение на дейностите, с посочени отговорни
за изпълнението на всяка една от мерките лица.
5.
Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за
реализирането на дейностите в техническото задание - състав, техническа обезпеченост и
координация на работната ръка. Следва да се посочат индивидуалните експерти за
контрола по изпълнение на строително-монтажните работи, както и конкретните
задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната функция; отношенията и
връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от
участника специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници в
строителството по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора.
Следва да са изложени мотиви за предложената взаимообвързаност на отделните видове
СМР. Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с
техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна
работа.
6.
Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на СМР - описание на
въздействието върху околната среда при изпълнение на СМР; описание на мерките, които
участникът ще приложи за намаляване на негативното въздействие върху околната среда
по време на изпълнение на СМР;
ВАЖНО!
Участник се отстранява от процедурата:

Ако не е разработил техническото си предложение съгласно техническите
спецификации и изискванията на Възложителя.

Ако се установи липса и/или несъответствие между някой от елементите от 1 до
6, посочени по-горе;

Ако се установи несъответствие между предлаганите от участника срокове,
ресурси, последователност на изпълнение на дейностите и организация на работата в
техническото предложение.
2.3 ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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В опаковката участникът поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ се
поставя попълнено и подписано Ценово предложение (Образец № 5).
В ценовото предложение (Образец № 5), Участникът попълва всички изискуеми данни, а
там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.
В ценовото предложение всеки участник посочва общата цена за изпълнение на поръчката
без ДДС и с ДДС. Участникът посочва и цена за всяка една дейност, предмет на
настоящата обществена поръчка.
ВАЖНО!
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване
максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет /прогнозна стойност/.

с

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата
спецификация, като при формиране на общата цена същата не трябва да надхвърля
максимално предвидения финансов ресурс. При установяване на оферта, надхвърляща
обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от
участие в процедурата.
При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид
изписаната сума с думи.
Всички документи трябва да са:


Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.



Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице
или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите,
които се представят за участие следва да бъдат в превод на български език.



Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези,
които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от
участника копие „Вярно с оригинала“. Когато за документ е определено, че може да
се представя чрез „заверено от участника копие”, за такъв се счита документ, при
който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала” и има
собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има
такъв).



Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции – назовани в съдебната регистрация и удостоверението за актуално
състояние, издадено от съответния компетентен орган и/или упълномощените за това
лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно
за изпълнението на такива функции.

2.4.Запечатване.
Офертата, систематизирана съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатва в
непрозрачна опаковка:
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Папка 1, трябва да съдържа един оригинал и едно копие (pdf-формат) на електронен
носител CD/DVD или подобен;
Папка 2, трябва да съдържа един оригинал и едно копие (pdf-формат и word-формат) на
електронен носител CD/DVD или подобен;
ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“,
трябва да съдържа един оригинал.
Важно: В отделния запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, участникът задължително прилага сканирано копие на ценовото си
предложение на електронен носител (CD/DVD или подобен), освен хартиения оригинал на
ценово предложение.
Извън отделния запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“
не трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/или други данни,
водещи до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в противен
случай офертата ще бъде отстранена.
Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:
До
Община Мездра
Гр. Мездра, п.к. 3100
Ул. „Христо Ботев“ № 27
ОФЕРТА
За участие в обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на
строително-монтажни работи на сграда в град Мездра, обект на интервенция по проект
BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“
................................................................
/изписва се наименованието на участника/включително участниците в обединение, когато
е приложимо
Адрес за кореспонденция ..............................................................................................................
Тел.за контакт ....................................; факс ............................ e-mail адрес ................................

Участник, документите, в чиято оферта не са систематизирани по указания по–горе начин,
може да бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена
поръчка.
3.Място и срок за подаване на оферти.
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават
офертата лично или чрез упълномощено лице, или чрез пощенска, или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на община Мездра, на
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адрес: 3100 гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27. Срокът за подаване на офертата е
съгласно Обявлението за обществена поръчка.
Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществени поръчки
(ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да
доведе до отстраняването му.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг
начин за представяне, различен от посочения.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
Възложителя в срока указан в Обявлението за процедурата.
До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни
или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията
за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст
„Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.
4. Приемане на оферти / връщане на оферти.
Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като
върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването в
деловодството, за което на приносителя се издава документ.
В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и ще
връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния
срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост,
като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.
Всички действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка,
следва да бъдат обективирани в писмен вид.
5. Отваряне на офертите
Постъпилите офертите се отварят в малката заседателната зала, находяща се на четвърти
етаж в административната сграда на Община Мездра, град Мездра, ул. Христо Ботев №
27. Датата на отваряне на офертите е съгласно обявлението за обществена поръчка и
обявление за изменение.
5.1. Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно
правилата на Глава осма от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки.
Съгласно, чл. 54. от ППЗОП:
(1) Комисията, започва работа след получаване на представените заявления за участие
и/или оферти и приемо-предавателен протокол.
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(2) Получените заявления за участие и/или оферти се отварят на публично заседание, на
което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
(3) Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки,
проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ и оповестява съдържанието на документите налични в опаковката.
(4) Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
(5) Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници
да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
(6) Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на
действията по ал. 3 – 5.
(7) Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя,
и съставя протокол.
(8) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и
изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в
профила на купувача.
(9) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти или заявления за участие.
(10) Възможността по ал. 9 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от
кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на
условията на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото
предложение.
(11) Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал.
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
(12) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително
представените
документи
относно
съответствието
на
кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
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(13) При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата
комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и
участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица.
Съгласно, чл. 56. от ППЗОП:
(1) Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор.
(2) Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.
Съгласно, чл. 57. от ППЗОП:
(1) Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
Възложителя, не се отваря.
(2) Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото
предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване
на офертите по другите показатели.
(3) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и
мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 ППЗОП.
Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели,
отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Съгласно, чл. 58. от ППЗОП:
(1) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия.
(2) Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния
ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
(3) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се
предлага в две или повече оферти.
Съгласно, чл. 60. от ППЗОП:
(1) Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
стр. 43
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и

техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на
комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с
които се изменят сроковете, задачите и съставът й;
3. кратко описание на работния процес;
4. кандидатите и участниците в процедурата;
5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите и
заявленията за участие;
6. класиране на участниците;
7. предложение за отстраняване на кандидати или участници;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или
за прекратяване на процедурата със съответното правно основание.
(2) Към протокола се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на
комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.
(3) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя
заедно с цялата документация.
(4) Копие от протокола по ал. 1 се предоставя и на наблюдателите, когато такива са
участвали в работата на комисията.
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5.2. Отсраняване на участници.
5.2.1. Комисията задължително отстранява от поръчката участник, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл.
352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
3. има задължения (повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година) за данъци и задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на
кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
8.
е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
9.
доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка
или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
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5.2.2. Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник, който:
1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,
посочено в документацията за обществената поръчка;
2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката;
3. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия
ресурс, посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка;
4. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5.
5.2.3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство.
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата
(специфичните основания за отстраняване), посочени в т. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 от
Раздел IV от настоящата документация, а именно:
- Е регистрирано дружество в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и/или е
свързано лице с дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част
от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата обществена поръчка, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
- Участници, които са свързани по смисъла на § 2, т. 4 от Допълнителните разпоредби на
ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
Забележка: В случай, че по време на провеждане на процедурата настъпи подобно
обстоятелство, участникът е длъжен да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпването му.
- Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка
участник, за когото са налице ограниченията по чл. 68 и чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
- По отношение на участника са налице осъждания за престъпления по чл. 172, чл. 194 –
208, чл. 213а – 217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 и чл. 352 – чл. 353е от Наказателния кодекс.
Посочва се информация за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са
осъдени в друга държава членка на ЕС или трета страна.
5.2.4. Необичайно благоприятни оферти.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи
на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят
стр. 46
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и

техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се
представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Обосновката може да се отнася до:
1) икономическите особености на производствения процес, на предоставяните
услуги или на строителния метод;
2) избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението
на строителството;
3) оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите;
4) спазването на задълженията по чл. 115;
5) възможността участникът да получи държавна помощ.

5.2.5. Основания за прекратяване на процедурата
Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано
решение, съгласно условията на чл. 110 от ЗОП.
5.2.6. Определяне на изпълнител
Възложителят утвърждава протокола на назначената комисия за извършване на подбора
на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.
В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола Възложителят издава решение за
определяне на Изпълнител или за прекратяване на процедурата.
Решениято се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в профила на
купувача.
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IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
/Техническата спецификация се съдържа в отделен файл, неразделна част от
настоящата документацията/.
X. МЕТОДИКА
ОФЕРТИТЕ

ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА

КОМПЛЕКСНАТА

ОЦЕНКА

НА

/Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите се съдържа в отделен
файл, неразделна част от настоящата документацията/.
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XI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и
начина за сключване на договора.
2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
- изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като представи актуални
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
както и съответствието с поставените критерии за подбор, както следва:
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Когато в удостоверението се
съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за
нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението
не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка;
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от
Агенцията по вписванията;
д) Документи за доказване на съответствието с критериите за подбор;
е) Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в
обявлението за обществена поръчка и настоящата документация;
ж) Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай че
обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те
представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по т. 2.1., б. а-г), издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма
правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред
компетентен орган в съответната държава
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
-

откаже да сключи договор;

-

не изпълни някое от следните условия:

- изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
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- представи определена гаранция за изпълнение на договора;
- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на
обявената поръчка (ако е приложимо), или
-

не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4. Когато определеният за Изпълнител участник откаже да сключи договор,
Възложителят прекратява процедурата или определя за Изпълнител втория класиран
участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е
по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона заобществените
поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.
5. Ако определеният в резултат на процедурата Изпълнител е посочил в офертата си, че за
изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да
сключи с тях договор/и за подизпълнение.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща
копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите
нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета
на договора за подизпълнение.
6. Основания за изменениена договора
Изменение на сключен договор за обществена поръчка е допустимо в случаите по чл. 116,
ал. 1, т. 6 ЗОП, при условие че след изменението общата стойност на договора не
надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 2.
7. Прекратяване на договор за обществена поръчка:
Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон, в
договора или в споразумението случаите или когато:
1) е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът
да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
2) се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката
за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
3) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258
ДФЕС.
В случаите по т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение на претърпени вреди от
прекратяване на договора.
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