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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 
 

 Община Силистра, с административен адрес гр. Силистра – ул. „Симеон Велики” № 33, тел. 
086 816 333, факс: 086 823 343, e-mail: mayor@silistra.bg, представлявана от д-р Юлиян Найденов 
Найденов в качеството му на Кмет и на Възложител по смисъла на Закона за общественита поръчки, 
отправя покана за участие в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Авторски надзор на обект „Разширяване на гробищен парк - трети 
етап“ гр. Силистра”. 
 Договарянето ще се проведе на 10.08.2016г. в административната сграда на Община 
Силистра, ст. 202 – Заседателна зала от 14:00. 
 
1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите 
указания за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 
международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.  

 
2. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо лице би 
довело до нарушаването на авторските права и тези на интелектуална собственост, съгласно чл. 3, ал. 
1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права - ,,одобрени архитектурни проекти, 
одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до 
архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е 
област на науката и техниката“. В тази връзка, единствено лицето, което притежава авторски и/или 
изключителни права върху инвестиционният проект може да реализира настоящата обществена 
поръчка. 
Община Силистра е възложила изготвянето Изготвяне на работен проект за разширяване на 
гробищен парк – гр. Силистра с Договор № 2015-027-У от 20.04.2015 г. на ЕТ ,,Мипро – Димо 
Михалев“ сключен по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от отменения ЗОП.  
Възлагането на договора за осъществяване на авторски надзор за настоящото разширяване на 
гробищния парк на друго лице, различно от лицето, което притежава авторските права по 
първоначалният работен проект ще доведе до тяхното нарушаване. 
 
3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 

 І. Кратка информация   
 Съгласно чл. 162 от Закона за устройство на територията е необходимо да се сключи договор 
мезду Възложителя и Проектанта за упражняване на авторски надзор за обект „Разширяване на 
гробищен парк – трети етап“ - гр. Силистра, ПИ №66425.3.8, ПИ №66425.3.31 и ПИ № 66425.3.51 на 
землището на град Силистра.  

 
ІІ. Срок за изпълнение на поръчката 
 
От откриване на площадка на стоителна площадка /Протокол Образец № 2/ до Констативен 

акт /Образец № 15/. 
 
  ІІІ. Стойност на поръчката 
 

 Стойността на настоящата обществена поръчка е 1 000.00 лв. /хиляда лева/ без ДДС или 
до 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/ с ДДС. 
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   ВАЖНО:  
   Предложението на участникът следва да не надвишава прогнозната стойност на 
обществената поръчка.  
                                                                                  
 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА 
 
I. Общи изисквания към участника 
          Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената 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 строителство, доставки или услуги съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено; да отговаря на изискванията на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и 
приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, 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. 

 Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която 
Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице 
се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 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. 
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна 
отговорност между участниците в обединението.  

 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и 
посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка. 

 В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата 
за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е 
регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 
поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за 
извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 
поръчка. 

 
 Подизпълнители 
Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, 

ако възнамеряват да използват такива. В този случай 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. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 
договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят 
уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата. 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 
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следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще 
изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички 
документи, които доказват изпълнението на условията по-горе, заедно с копие на договора за 
подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на 
обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица по смисъла на паргр. 2,т. 45 от доп.разпоредби на ЗОП, не могат да бъдат 
самостоятелни участници в една и съща процедура. 

 
          Използване на капацитета на трети лица 

Участникът може да се позове 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. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участника  може да 
се позове на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит 
се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от 
поръчката, за която е необходим този капацитет. 

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. 

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 
отговаря на съответните критерии за подбор. 
 

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 
спазване на условията по чл. 65, ал .2-4 от ЗОП. 

 
            Мерки за доказване на надеждност 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, 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. 

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. 

 
Забележка: Участник, който е 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 ч. 54, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор 
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При подаване на оферта за участие, участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана 
от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация 
все още е актуална. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част 
от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Когато участникът посочва, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се 
представя отделен ЕЕДОП, който съдържа съответната информация, изисквана от възложителя 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 
Участникът в процедурата следва да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 

от ЗОП. 
Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  
а/. лицата, които представляват участника или кандидата;  
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;  
в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 
управителните или надзорните органи. 

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 
по 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 последната хипотеза- при подаване на 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. 

Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски 
документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

II. Икономическо и финансово състояние 

Участникът следва да има Застраховка „Професионална отговорност” на участниците в 
строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума 
за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на 
държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за 
Европейското икономическо пространство. 
За доказване на това изискване се попълва раздел Б „Икономическо и финансово състояние” от Част 
IV: Критерии за подбор на ЕЕДОП. 
 
ІІI. Технически и професионални способности 
            
1.1. Списък на лицата, наети на граждански или трудов договор,които ще вземат участие при 
изпълнение на поръчката.  
 
5.ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
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За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и 
изискванията на настоящите указания за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени 
в настоящата покана за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания. 

Участникът трябва да проучи всички указания и условия за участие и да се придържа точно 
към обявените от възложителя условия. Представянето на оферта задължава участника да приеме 
напълно всички изисквания и условия, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на 
участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените, води до отстраняване от 
участие в процедурата. 

 До изтичането на срока за подаване на офертата - заявлението за участие, участникът може да 
промени, да допълни или да оттегли заявлението си. Офертата съдържа техническо и ценово 
предложение. 

Офертата - Заявлението за участие се изготвят на български език.  
Участника в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една 

оферта.  
Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в 
покана за участие в преговори, или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

4. кандидати или участници, които са свързани лица. 
 

6. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 
6.1 Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от 
участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон 
Велики” №33, в деловодството на Община Силистра, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., 
най-късно до крайния срок за подаване на офертата/заявлението – 10.08.2016 г. -12:00ч. 

 
 
 
 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват: 

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

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
3. наименованието на поръчката. 
 
Върху опаковката участникът посочва: 

 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
 наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават 

документи. 
Забележка: Не се приемат оферти за участие, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост! 
 
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си.  
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6.2. Приемане на офертата/връщане на офертата 
За получената оферта – заявление за участие при възложителя се води регистър, в който се 

отбелязва подателя на офертата или заявлението за участие, номер, дата и час на получаване, 
причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо. 

Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния 
срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията, за 
което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя 
на комисията. 

 
6.3. Срок на валидност на офертата 
Срокът на валидност на офертата се определя на 6 (шест) месеца от датата,  която е посочена 

за дата на получаване на офертата и представлява времето, през което участникът трябва да поддържа 
офертата си.   

Срокът на валидност на офертата е времето, през което участника е обвързан с условията на 
представената оферта. Възложителят може да изиска удължаване срока на валидност на офертата до 
момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване 
от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до 
отстраняването му от участие в процедурата. 

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като 
несъответстваща на изискванията. 

 
7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА – ЗАЯВЛЕНИЕТО 
 

Заявлението за участие включва следните документи: 
 

7.1 Опис на представените документи, подписан от участника; 
7.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с 
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо -ЕЕДОП за всеки от 
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, 
чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – Образец № 1;  
 
7.3 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:  
- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане 
или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че 
страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с 
посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 
дължимо обезщетение; 
- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния компетентен 
орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 
 
7.4 Заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението и информация за партньора, който представлява обединението за целите на 
обществената поръчка, уговорената солидарна отговорност, правата и задълженията на участниците в 
обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, 
които ще изпълнява всеки член на обединението. 
 
Офертата включва: 
7.4 Техническо предложение, съдържащо: 

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

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя – Образец №2; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №3; 
г) декларация за срок на валидност на офертата – Образец №4; 
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* не по-малко от деветдесет дни считано от датата определана за краен срок за 
получаване на оферти. 

Предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по образеца от 
настоящата документация– оригинал. Техническото предложение трябва да бъде подписано и 
подпечатано на всяка страница, като се посочи и името и фамилията на лицето, което го е подписало. 
В техническото предложение участникът доказва възможностите си и гаранциите, които дава за 
изпълнение на поръчката (съгласно техническите спецификации) качествено и в срок.  

 
7.6 Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване – 
Образец №5. 

Ценовото предложение се подготвя от участника по Образец № 5 и се представя на хартиен 
носител. В него освен окропнени количествено стойностни сметки се включва и предложение за 
показателите за ценообразуване. Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и 
с включен ДДС.  

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение 
на сумата. 

 
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за 

подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 
Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се 
представя отделен ЕЕДОП.  Когато участикът е обединение, което не е юридическо лице се представя 
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. 

В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част 
от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо 
за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 
8. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ 
 
          Провеждането на преговорите се определя от комисията назначена от Възложителя, която 
започва работа след получаване на заявлението и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП. 
Комисията провежда преговори, като се придържа точно към първоначално определените условия и 
изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който 
се подписва от комисията и от участника. 
След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад. 
Приемането на работата на комисията и приключването на процедурата се извършват по реда на чл. 
106 и 108-110 от ЗОП. 

 

     9.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Договорът за обществена поръчка, който се сключва, трябва задължително да съответства на 
проект на договор, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 
последният е определен за изпълнител на поръчката. 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, 
при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

 
1.изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП: да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата; 
2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП: да предостави актуални документи, удостоверяващи 
съответствието с поставените критерии за подбор. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
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3.представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

 
10. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИКА 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участника, свързани с настоящата 
договаряне без предварително обявление, са в писмен вид.  

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Община 
Силистра, адрес: гр. Силистра , ул. „Симеон Велики” № 33, всеки работен ден; по пощата, по факс; по 
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; 
чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.  

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участника, се изпращат по факс 
или по електронен път, връчват се лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез комбинация от тези средства, по избор на Възложителя. 

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало 
до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал 
своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено 
се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. 

При предоставяне на изискванията по поръчката на участника и при сключването на договора 
за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им 
предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация. 

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

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения 
договор до Агенцията по обществени поръчки; 

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да 
му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще 
положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато 
предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 
конкуренцията. 

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

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или 
на част от нея на участниците, които са я закупили.  

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и 
на електронен носител. 

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен 
носител, за валидно се счита записаното в писмен вид. 

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен 
вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по 
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 
11.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 
 
1. Общи изисквания 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участника за 
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки 
и документацията за участие в процедурата.  
В случай, че участника в процедурата представи документи на език, различен от българския, и 
същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните 
езици, за валидни се считат записите на български език. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите 
в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 
последователност: 
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1. Решението за откриване на процедурата; 
2. Поканата за участие 
3. Проектът на договор за изпълнение на поръчката; 
4. Образците за участие в процедурата. 
 
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
 
2. Етични клаузи 

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на 
процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника 
от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в 
съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви 
публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени 
без предварителното одобрение на Възложителя. 

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено 
съгласие на последния. 

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в 
самия договор. 

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да 
било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя. 

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална 
тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, 
изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални. 

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени 
или представени от тях по време на изпълнението на договора. 

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират 
неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде 
независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без 
предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на 
Изпълнителя. 
 
12. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
Критерия за възлагане на настоящото договаряне е най-ниска цена по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 
 
 
13. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 
 
 
 

 


