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с увреждания” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и
упражняване на авторски надзор на Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР);
Обособена позиция № 2: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и
упражняване на авторски надзор на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване ЦГВХНС);

Заличаванията на
Съгласувал:
информацията
в
Николай
Николов
документа
е
на
Директор дирекция „Правна” и
осн. Чл.2, ал. 1на
от проекта
Закона за
Ръководител
защита на личните данни

Изготвил:
Росица Тодорова
Главен експерт „Обществени поръчки” и
Експерт ЗОП по проекта

Страница 1 от 30
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра”,по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с бенефициент Община Силистра, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Раздел І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Раздел II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Раздел III. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Раздел IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
Раздел V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Раздел VІ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – отделен файл
Раздел VІІ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – отделен файл

Страница 2 от 30
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра”,по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с бенефициент Община Силистра, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
І. Обща информация:
Вид на обществената поръчка- Обществената поръчка включва проектиране и изпълнение на
строеж, като съгласно разпоредбите на чл.3, ал. 2 от ЗОП, ще се обяви с обект строителство и
съгласно чл.73, ал. 1 във връзка с чл.18, ал. 1, т. 1 от ЗОП ще се възложи, чрез открита процедура.
Предмет на обществената поръчка - Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на
авторски надзор по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и
упражняване на авторски надзор на Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР).
Изграждането на ЦГЛПР е предвидено в общински поземлен имот с идентификатор
00895.502.4406 по КККР на с. Айдемир;
Обособена позиция № 2: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и
упражняване на авторски надзор на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване ЦГВХНС). Изграждането на ЦГВХНС е предвидено в общински имот с
идентификатор 00895.502.4407 по КККР на с. Айдемир.
1. Място на изпълнение- с. Айдемир, кв. Деленки, община Силистра.
2. Изискванията по изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация –
Приложение № 1 към настоящата документация.
ІІ. Финансиране:
1. Финансирането е със средства по проект „Социални услуги в общността за възрастни
хора и хора с увреждания в гр. Силистра”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01, Приоритетна ос 5: “Регионална
социална инфраструктура“, процедура BG 16RFOP 001-5.002 „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
Основната цел на настоящата процедура, съобразно инвестиционният приоритет
„Регионална социална инфраструктура“, е да се осигури подходяща и ефективна социална среда,
допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за възрастни хора и хората с
увреждания.
Социалните услуги, който ще се предоставят в новоизградената социална
инфраструктура, ще осигурят на потребителите независим живот с възможност за социално
общуване, чрез изграждане на трудови и социални умения изцяло в подкрепа на тяхната
деинституционализация.
Пространствено и функционално Центърът за лица с психични разстройства, следва да
бъде съобразен с изискванията по отношение осигуряване на подходящи условия за 15 броя
лица, а Центърът за възрастни хора в невъзможност за самообслужване да осигурява подходящи
условия за 15 броя лица.
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С реализирането на настоящата процедура община Силистра ще допринесе за
осигуряване на равен достъп до качествени социални грижи и услуги за възрастни хора и хора с
увреждания, според индивидуалните потребности и създаване на умения за самостоятелен
живот чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на резидентни и
съпътстващи услуги в общността.
2. Възможност за представяне на варианти в офертите: Не се допуска представяне на
варианти в офертите.
3. Обособени позиции:
Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции.
4. Прогнозна стойност на обществената поръчка: Максимално допустимият финансов
ресурс определен за изпълнение на настоящата обществена поръчка е общо в размер на
769 797.90 лв. /седемстотин шестдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и седем
лева и деветдесет ст./ без включен ДДС, разпределени по позиции, както следва:
№
ред

по

1ва
Общо за Изпълнение на инженеринг
позиция (проектиране, изпълнение на СМР и
упражняване на авторски надзор на Център
за грижа за лица с психични разстройства
ЦГЛПР)
Проектиране Технически инвестиционен проект
/ТИП/
Изпълнение на СМР
Упражняване на Авторски надзор
2
ра Общо за Изпълнение на инженеринг
позиция (проектиране, изпълнение на СМР и
упражняване на авторски надзор на Център
за грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване ЦГВХНС).
Проектиране Технически инвестиционен проект
/ТИП/
Изпълнение на СМР
Упражняване на Авторски надзор

Максимално
допустима стройност
на
обществената
поръчка
382 568,40 лв. без ДДС

15 000 лв. без ДДС
364 568,40 лв. без ДДС
3 000 лв. без ДДС
387 229,50 лв. без ДДС

15 000 лв. без ДДС
369 229,50 без ДДС
3 000 лв. без ДДС
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Непредвидени разходи - при процедура на
инженеринг не се допускат !!!
Общ краен срок за реализиране и отчитане на
проекта 14.11.2020г. !!!
При изготвяне на ценовите си предложения, участниците, следва да оферират крайна
цена, която не следва да надвишава максималния финансов ресурс за съответната
обособена позиция.
5. Условия и начин на плащане:
Важи за двете обособени позиции:
Заплащането на цената по договора ще се извършва съгласно договорните условия по следната
схема:
5.2.1 За изготвяне на Технически инвестиционен проект:


Авансово плащане – в размер на 25 (двадесет и пет на сто) % от общата стойност за
изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически” по всички части в срок до 30
(тридесет) дни от датата на подписване на договора и представяне на фактура за
стойността на плащането. Авансовото плащане се приспада пропорционално при
следващи плащания.



Окончателно плащане – в размер на оставащата стойност за изготвяне на технически
инвестиционен проект по всички части, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на
влизане в сила на Разрешението за строеж и представяне на фактура за стойността на
плащането.

5.2.2. За изпълнение на строително монтажни работи (СМР):


Авансово плащане - в размер на 25 (двадесет и пет на сто) % от стойността на
строително- монтажните работи в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на
Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна
линия и ниво за обекта по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството и представяне на оригинал на фактура за
стойността на плащането. Авансовото плащане се приспада пропорционално при
следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа.



Междинните плащания на СМР се извършват в срок до 30 (тридесет) дни, считано от
датата на издаване по надлежния ред на протокол, подписан от Изпълнителя и лицето
осъществяващо контрол по договора, за приетата извършена работа подлежаща на
заплащане и представяне на оригинал на фактура от страна на Изпълнителя.



При всяко междинно плащане, Възложителят приспада пропорционално аванс сума от
одобрената по съответния протокол стойност за действително извършените работи.



Окончателното плащане на извършените СМР, в размер на 10 (десет на сто) % от общата
стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след
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издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и представяне на
фактура от Изпълнителя.
5.2.3 За упражняване на авторски надзор:


Плащането на стойността на авторския надзор се извършва в срок до 30 (тридесет) дни
след приключване на всички видове строително - монтажни работи по обекта, издаване
Удостоверение за въвеждане в експлоатация за на обекта, съгласно Наредба № 3 от 31
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и
представяне на фактура за стойността на дължимата сума.

Общата стойност на авансовите и междинните плащания по договора, не може да
надвишава 80% (осемдесет на сто) от стойността на договора.
6. Срок за изпълнение на поръчката
За двете обособени позиции:
6.1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект – по предложение на участника, в
календарни дни (посочва се в Приложение № …. „Техническо предложение“), като същият не
следва да бъде по-кратък от 30 календарни дни и по-дълъг от 90 календарни дни.
Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число.
Срокът за изготвяне на техническия проект започва да тече от сключване на договора и
предоставяне на необходимите материали от Възложителя /ако е приложимо/ и приключва с
предаване на инвестиционния проект на Възложителя, за съгласуване и оценка за съответствие
на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6
от ЗУТ. Процедурите по съгласуване и одобряване на ИП са задължение на Възложителя.
Изпълнителят следва да отстранява забележки /нередности по предадения технически
инвестиционен проект в срок до 10 (десет) календарни дни, след получаването им в писмен вид
от Възложителя.
6.2. Срок за изпълнение на строителството– по предложение на участника, в календарни
дни (посочва се в Приложение № ….. „Техническо предложение“), като същият не следва да
бъде по – кратък от 180 календарни дни и не по – дълъг от 300 календарни дни.
Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число.
При определяне на сроковете, участникът следва да предвиди и дни с неблагоприятни
климатични условия за изпълнение на СМР.
Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на
строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и 2 а по
Наредба № 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;
 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на
първия работен ден, следващ почивния.
7. Гаранционен срок:
За двете обособени позиции:
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Гаранционният срок за строителните дейности е по предложение на участника, като
същият не следва да бъде по-малък от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т. 1 и т. 4,
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.
8. Гаранция по договора за изпълнение:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 %/три процента/ от стойността на
договора без включен ДДС.
Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
 банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че
в гаранцията са вписани условията на Възложителя, че е безусловна и
неотменима, в полза на община Силистра, със срок на валидност най-малко 60
календарни дни след срока на изпълнение на;
 парична сума, преведена по сметка на Община Силистра:
Банка ДСК ЕАД, IBAN BG 76 STSA 93003300801149 BIC STSABGSF
 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Когато участникът, определен за изпълнител 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) от
стойността на договора без ДДС; застраховката трябва да бъде сключена за
конкретния договор и в полза на Община Силистра; застрахователната премия
трябва да е платима еднократно. Застрахователната полица да е със срок на
валидност най-малко 60 календарни дни след срока на изпълнение на
договора;
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато
участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или
застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Община Силистра.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума, то тогава тя може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
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 обществената поръчка, представя оригинал на
банковата гаранция или застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по
банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор.
Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата
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сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената
поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
Гаранция за авансово плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените
средства е с размера на аванса.
Гаранцията за авансовите средства, може да се представи под формата на:
 банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в
гаранцията са вписани условията на Възложителя),
 парична сума, преведена по сметка на Общината;
 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Участникът избира сам формата на гаранцията за аванс.
Преди да бъде преведен аванса по сметката на Изпълнителя, с който е сключен договора,
същия представя документа, удостоверяващ гарантирането на искания аванс. Освобождаване на
гаранцията за аванс е съгласно проекта на договор.
При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
В случай, че Изпълнителят не желае да се удовлетвори от предложението на
Възложителя за аванс по изпълнението на договора, отпада задължението му за
представяне на гаранция за авансово плащане.
9. Общи изисквания към участниците:
1. В обявената процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както
и техни обединения, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки
(ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и на
изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка.
Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за възлагане на
обществената поръчка.
2. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се
доказва с изрично пълномощно.
3. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява
обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност,
когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да
представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, както и следната информация:
а/ правата и задълженията на участниците в обединението;
б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в / дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
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6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
7. 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.
РАЗДЕЛ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
За двете обособени позиции:
1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в
обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:
1.1 Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни
органи, както и лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е
осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;
б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;
в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс
1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни
органи, както и лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е
осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава
членка или трета страна;
Основанията по чл.54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват
участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно
регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо
лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в
който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му.
1.3. Има 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
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или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или
аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
1.4 В случаите по т. 1.3, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в
състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл.54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
1.5. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
1.6. Установено е, че участникът:
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, при условията на чл.67,
ал. 5 от ЗОП;
1.7. Установено е с влязло в сила наказателно постановление, принудителна
административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на:
а) изискванията за сключване, форма и начало на изпълнение на трудовите договори,
съгласно чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 от КТ;
б) забраната за едностранно изменение на трудовото правоотношение, съгласно чл. 118
от КТ;
в) задължението на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение,
съгласно чл. 128 от КТ;
г) задължението на работодателя за изплащане на обезщетение, съгласно чл. 228, ал. 3 от
КТ;
д) гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение, съгласно чл. 245 от КТ;
е) специалната закрила на непълнолетните, предвидена в чл. 301 – 305 от КТ или
ж) аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която e установен;
1.8. За някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи,
надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези
органи е налице конфликт на интереси, с възложителя, 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, или имат интерес, който може да води до
облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка, който не
може да бъде отстранен.
1.8. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен
режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим и/или е част от гражданско дружество /консорциум – участник в настоящата
процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако попада в
изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
1.9. Възложителят отстранява от участие при наличие на обстоятелства по чл. 69 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1.9.1.Обстоятелствата по чл.69 ЗПКОПИ се отнасят за лице, заемало висша публична
длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или
задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове,
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, лицето няма право в продължение на една година от
освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо
лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред
контролирано от нея юридическо лице.
1.9.2 Забраната се прилага и за юридическото лице, в което лицето по т.1.9.1 е станало
съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол
след освобождаването му от длъжност.
Съгласно чл. 46, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки
(ППЗОП), участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал.1 или чл.101, ал. 11 от ЗОП (в случай че се окажат
свързани лица с друг участник в настоящата поръчка), както и за основанията по чл. 55, ал. 1, т.
1 и т.4 от ЗОП.
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване, чрез представяне
на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с предоставяне на
съответната информация, изисквана от Възложителя – попълват се съответните раздели
на ЕЕДОП в част ІІІ – Основание за изключване. Липсата на обстоятелствата по т. 1.8. се
попълва в ЕЕДОП в част ІІІ 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“.
При подаване на офертата, липсата на гореизброените обстоятелства се
удостоверяват от всеки участник /подизпълнител /член на обединение в процедурата, чрез
представяне на отделен ЕЕДОП.
2. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
-предварително обявените условия на поръчката;
-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 към чл. 115 ЗОП;
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в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
г) участници, които са свързани лица.
3. При подаване на офертата, участникът посочва липсата на обстоятелствата по т.
1 и т. 2 в ЕЕДОП, а избраният за изпълнител доказва липсата на основания за
отстраняване, както следва:
3.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост (предоставя се от
компетентния орган на Възложителя по служебен път);
3.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3:
– удостоверение от органите по приходите (предоставя се от компетентния орган на
Възложителя по служебен път)
– удостоверение от общината по седалището на възложителя (предоставя се от
компетентния орган на Възложителя по служебен път)
– удостоверение от общината по седалището на участника;
3.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от
органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;
* Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя
съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен.
МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ:
1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 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:
1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
1.3. 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;
1.4. 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.
Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
1.1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на Строителя
(ЦПРС), на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния
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професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), в която попада обектът на поръчката:
минимум първа група, пета категория.
Вписването в съответен регистър на държава-членка на Европейския съюз, или на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата
на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за
които е издадено.
В случай на избран изпълнител чуждестранно лице, то при сключване на договора,
следва да се представят:
1. Документ с, който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р
България;
2. Документ, че е извършил съответната регистрация, съгласно чл.112, ал. 1 т. 4 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), т.е удостоверение за вписване в ЦПРС с
обхват категорията на строежа или удостоверение за извършване на еднократна
или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на РБ.
- При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV
„Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
Доказване: На основание и при условията на чл.67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, за доказване,
съответствие с поставения критерии за подбор, Възложителят изисква от участника, определен
за изпълнител, документи за доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към
Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на
поръчката, придружено с валиден талон .
Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице,
поне един от членовете на обединението трябва да е вписан в Централния професионален
регистър на строителя, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи, трябва да са
вписани в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или
отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на
икономическите дейности, позиция „Строителство” за дейностите, които ще извършват.
2. Изисквания за икономическо и финансово състояние:
2.1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“
на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната
застрахователна сума за тази категория строеж – минимум пета категория, съгласно
НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството,
или съответен валиден аналогичен документ.
- При подаване на офертата, участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо
и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. В съответното поле
следва да се впише: застрахователна полица /еквивалентен документ /номер, вид, дата на
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издаване/; застрахованото лице; професионална дейност- предмет на застраховката;
валидност; общ лимит на отговорност.
Доказване: На основание и при условията на чл.67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, за доказване,
съответствие с поставения критерии за подбор. Възложителят изисква от участника, определен
за изпълнител, да представи документите по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за
наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни
чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна
причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той
може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.
Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице,
поне един от членовете на обединението трябва да притежава валидна застраховка по т. 2.1.,
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите, трябва да отговарят на критерият за подбор, съобразно вида и дела на
поръчката, който ще изпълняват.
За участник установен /регистриран извън Р България, застраховката за професионална
отговорност, следва да бъде еквивалентна застраховка на тази по чл.171 ал. 1 от ЗУТ, съгласно
законодателството на държавата където е установен участникът.
В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица, който ще изпълняват
проектирането, наети от участника по гражданско или друго еквивалентно
правоотношение, то всеки от проектантите трябва да има валидна поименна застраховка
по чл.171, ал. 1 от ЗУТ с покритие категорията на настоящият обект .
Доказателство за наличие на застраховка по чл.171 от ЗУТ, за дейност
„Проектиране“, се представя от всеки един от проектантите поотделно, на основание и при
условията на чл.67, ал. 5 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
3. Изисквания за технически и професионални способности:
3.1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с
този на поръчката, както следва:
- Строителство, включващо изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж,
изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се
разбира изпълнение на инженеринг или услуги по изработване на технически и/или работни
инвестиционни проекти и извършване на СМР, свързани с изграждане на ново строителство
и/или основен ремонт и/или реконструкция /преструктуриране на сгради с обществено
предназначение или жилищни сгради или производствени сгради, с включени мрежи на
техническата инфраструктура и/или благоустрояване на дворно пространство.
Обемът на изпълнените дейности не е от значение, т.е. Възложителя не определя
задължително минимално условие за определен обем.
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При подаване на офертата, участникът попълва раздел В: Технически и
професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Забележка: Изпълнените дейности /строежи/, декларирани от участника, отговарящи на
минималните изисквания, следва да бъдат въведени в експлоатация.
Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно, две или
няколко възлагания. В случаите, в които участникът декларира услуги /строителна дейност,
при изпълнението, на които е участвал като партньор в обединение или подизпълнител, се
описват само тази част от дейностите, които участникът сам е изпълнил и може да
представи съответните доказателства за това обстоятелство.
Доказване: На основание и при условията на чл.67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, за доказване,
съответствие с поставения критерии за подбор и преди сключване на договор за обществена
поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:
- Списък на строителството и/или на инженеринговите дейности, съгласно чл.64, ал.1, т. 1
от ЗОП, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро
изпълнение за всяко декларирано строителство/ инженерингова дейност, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на
строителството/ изпълнените инженерингови дейности, както и дали то е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания.
3.2. Участниците, следва да разполагат с необходимият брой технически лица и/или
организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които
отговарят за контрола на качеството, както и с персонал и/или ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнение на обособите позиции, със следните минимални
изисквания:
А) Експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнение на строително – монтажните
работи:
Минимално ниво:
1. Технически ръководител на обекта- лице със завършено висше образование,
придобита образователна квалификация „Строителен инженер“ или „Архитект“,
или строителен техник, или Технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал.
2 ЗУТ, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и
придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“
и „Техника“ (съгласно чл.163а от ЗУТ) или еквивалент. Съответствието с
разпоредбите на чл.163а от ЗУТ, ще се изисква от избраният изпълнител, преди
подписване на договора за обществената поръчка, съгласно чл.67 ал. 6 ЗОП;
2. Координатор по качеството- лице, което да притежава валиден сертификат за
осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност или еквивалент, съгласно Закона за камарата на
строителите или еквивалент;
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3. Координатор по безопасност и здраве– лице, което да притежава валидно
удостоверение по чл.5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004г. на МРРБ или
еквивалент;
За експертите от екипа на участника ще се приема или еквивалентно образование или
еквивалент за лица придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за
Европейското икономическо пространство;
Експертите част от екипа по изпълнение на строителството могат да съвместяват
гореизброените позиции, при условие, че лицата отговарят на горепосочените изисквания на
Възложителя.
Б) Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектирането и
упражняване на авторски надзор.
Минимално ниво:
1. Ръководител на проектантският екип - проектант по част „Архитектурна", който
да притежава пълна проектантска правоспособност от КАБ, респ. призната
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални
квалификации /ЗППКУ/ или еквивалент за лица, придобили квалификация извън
страната съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на
друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо
пространство или на трета държава.
2. Проектант по част „Конструктивна“, лице което притежава пълна проектантска
правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
3. Проектант по част „ВиК“, лице което притежава пълна проектантска
правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
4. Проектант по част „Енергийна ефективност“, лице което притежава пълна
проектантска правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
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държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
5. Проектант по част „Електро“, лице което притежава пълна проектантска
правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
6. Проектант по част „Пожарна безопасност“, лице което притежава пълна
проектантска правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава. Проектантът следва да има завършен курс по пожарна безопосност
съгласно Наредба Із- 1971 от 29.10.2009г., за строително техническите правила и
норми за осигуряване на безопасност при пожар или Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна
безопасност или еквивалент.
7. Проектант по част „План за безопасност и здраве“, лице което притежава пълна
проектантска правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
8. Проектант по част „Интериор и обзавеждане“, лице което притежава пълна
проектантска правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
9. Проектант по част „Благоустрояване и паркоустройство“, лице което притежава
пълна проектантска правоспособност по Закона за камарата на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална
квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или
еквивалент за лицата придобили квалификация извън страната съгласно
законодателството на държава членка на ЕС или всяка държава страна по
Споразумението на ЕИО или на трета държава.
10. Проектант по част „План за Управление на строителните отпадъци“, лице което
притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарата на архитектите
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и инженерите в инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални
квалификации или еквивалент за лицата придобили квалификация извън страната
съгласно законодателството на държава членка на ЕС или всяка държава страна по
Споразумението на ЕИО или на трета държава и сертификат за завършен курс на
обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали или еквивалент.
11. Проектант по част „Отопление и вентилация“, лице което притежава пълна
проектантска правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
12. Проектант по част „Технологична“, лице което притежава пълна проектантска
правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
13. Проектант по част „Геодезия“, лице което притежава пълна проектантска
правоспособност по Закона за камарата на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация
по реда на Закона за признаване на професионални квалификации или еквивалент за
лицата придобили квалификация извън страната съгласно законодателството на
държава членка на ЕС или всяка държава страна по Споразумението на ЕИО или на
трета държава.
14. Проектант по част „Организация и безопасност на движението“, лице което
притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарата на архитектите
и инженерите в инвестиционното проектиране ЗКАИИП, респ. призната
професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални
квалификации или еквивалент за лицата придобили квалификация извън страната
съгласно законодателството на държава членка на ЕС или всяка държава страна по
Споразумението на ЕИО или на трета държава.
Забележка: Участникът трябва да посочи лица /експерти, ангажирани с изпълнение на
проектирането, за всяка от посочените по-горе позиции, като един експерт може да съвместява две
или повече позиции от изискуемият експертен екип по проектирането, САМО ако отговаря на
поставените от Възложителя изисквания за съответната позиция и притежава удостоверения
изискващи се за съответната част от инвестиционният проект.
Участникът може да предложи и други допълнителни експерти извън посочените като
задължителни.
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При подаване на офертата си участниците, следва да съобразят, че Експертите ангажирани
с изпълнение на проектирането, трябва да извършват и авторски надзор при изпълнение на СМР
на обекта, поради това не е допустимо съвместяване на длъжности от екип за изпълнение на
проектирането и екип за изпълнение на СМР.
При условие, че участникът подава оферта за участие по двете обособени позиции, то
предложените екипи могат да съвместяват задълженията си при изпълнение и по двете
обособени позиции.
При подаване на офертата, участникът попълва Част ІV Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности, т. 6 от е ЕЕДОП, като предоставя данни и
информация относно:
1) трите имена на всяко едно от предложените лица от проектантският екип и инженернотехнически състав, който ще изпълняват дейностите,
2) позицията за която е посочено всяко едно от лицата,
3) професионалната квалификация, вписана в дипломата за завършено образование,
4) образование – вид образователна квалификационна степен и специалност;
5) допълнителна професионална квалификация – сертификат/ удостоверение/ или друг
еквивалентен документ – номер и датата на издаване, издател на документа, обхват и валидност
/ако е приложимо за валидността/;
6) правоотношението, в което са участника и експерта част от екипа за участие.
Доказване: На основание и при условията на чл.67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, за доказване,
съответствие с поставения критерии за подбор и преди сключване на договор за обществена
поръчка, Възложителят изисква:
 Списък на лицата от експертният проектантски екип с посочена професионална
компетентност на тези лица;
 Списък на лицата от инженерно- техническият състав и персонала, определен за изпълнение
на строително- монтажните дейности с посочена професионална компетентност.
3.3. Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по следните
стандарти: EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или
еквивалентен, съгласно чл.63 ал. 1 т.10 от ЗОП.
- При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за
подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден 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
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на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до
такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи
от него причини.
Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице,
поне един от членовете на обединението трябва да притежава стандарт EN ISO 9001:2008
Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен по т. 3.3., съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора
за създаване на обединението.
Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива),
трябва да притежават EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или
еквивалент.
Забележка: В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва
подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно
вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват
подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети
лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата
документи за поетите от третите лица задължения.
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, при условията на чл.
65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.
Съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП кандидатите или участниците могат за конкретната
поръчка 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. Разпоредбата на чл. 65, ал.
1 ЗОП не предвижда възможност годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност да бъде доказвана чрез капацитета на трети лица.
В настоящата процедура за покриване на критерии за подбор, които да бъдат
изпълнени от трети лица, чийто капацитет (материален прехвърлим ресурс) участникът би
могъл да ползва за изпълнение на поръчката, са технически средства и съоръжения за
осигуряване на качеството или с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,
необходими за изпълнение на поръчката, или човешки ресурс с необходимата професионална
компетентност.
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с
изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че
тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва
да притежават съответните сертификати и да са вписани в ЦПРС.
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.
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.
Всеки участник има право да представи само една оферта за участие.
Участник, който не отговаря на изискванията посочени в обявлението и документацията
за участие ще бъде отстранен.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.
Съгласно 2, т. 45 от ДР на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на §§1, т. 13 и 14 от
ЗППЦК:
- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
- лицата, които съвместно контролират трето лице;
- съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
- притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
- може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
Участниците са длъжни в три дневен срок да уведомят Възложителя, в случай че се окажат
свързани с друг участник в процедурата. Обстоятелството е съгласно чл.46 ал. 1 от ППЗОП.
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РАЗДЕЛ ІІІ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
1. До 10 (десет) дни преди изтичане срока за подаване на оферта всеки участник може да
поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие на адреса посочен в
обявлението.
2. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение в 4
(четири) дневен срок от постъпване на въпросите, но не по – късно от 6 (шест) дни, преди
изтичане на срока за получаване на офертите Разясненията се публикуват в профила на купувача
без да се посочва кой е отправил искането.
3. Исканията за разяснение се подават в деловодството на Община Силистра на адрес: гр.
Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33, или се изпращат сканирани на електронен адрес:
op_silistra@abv.bg.
Всяко искане за разяснение следва да съдържа:
Наименование на участника;
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН;
Име, фамилия и качество на представляващия;
Електронен адрес;
Подпис и Печат (когато е приложимо).
РАЗДЕЛ ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на чл. 101 от
ЗОП, на адреса на Възложителя, в срока посочен в обявлението.
Оферти могат да се подават всеки работен ден в работно време (от 08:00 часа до 12:00 часа и
от 13:00 часа до 17:00 часа) единствено и само в деловодството на Община Силистра,
ул.”Симеон Велики № 33”, етаж І, в срока, посочен в обявлението.
Не се допуска оферти, изпратени по куриерска служба, да бъдат адресирани до
служители на Община Силистра.
Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се
използва друг начин за представянето им, различен от посочения по-горе.
При подаване на офертата и приемането й, върху плика на участника се поставя входящ
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
1.1. Документите, информацията и данните в офертата се подписват само от лица с
представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощени
за това лица. Във втория случай се изисква представяне на нотариално заверен документ за
упълномощаване за изпълнението на такива функции.
1.2. Всички документи, съдържащи се в частите на офертата, да са подписани от лицето,
представляващо участника. Когато са ксерокопия, да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”,
подпис на лицето, представляващо участника и мокър печат (при наличие на такъв). В случаите,
в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може
да бъде положен печат на един от участниците в обединението.
1.3. Всяка оферта, за да отговаря на изискванията, трябва да бъде подадена съобразно
приложените образци (чрез попълване на определените за това места), като общият документ
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остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени чрез отстраняване на
детайли и/или вписване на други; вписвания между редовете, изтривания или корекции на
образците. Ако са извършени такива несъгласувани промени в документацията за участие и
Образците на офертата, същата става невалидна.
2. Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, от участника или
от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя, която се надписва по
следния начин:
До ОБЩИНА СИЛИСТРА
гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики" № 33
Деловодство – етаж І
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
……………………………..
по обособена позиция № ………………….
Наименование на участника /вкл. членове на обединението …………..
Адрес за кореспонденция ……………………..
Телефон, факс, ел. адрес …………………….
3. Съдържанието на опаковката включва:
3.1. Опис на представените документи – по образец Приложение № 1;
3.2. Декларация относно правно-организационната форма, под която осъществяват
дейността си, както и списък - декларация (по образец Приложение № 2) на всички задължени
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП;
3.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- Приложение №3
за участника, електронно подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП, 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 всички
трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в изпълнението на поръчката.
Указания за попълване на ЕЕДОП:
- В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни
относно публичните регистри /посочват се ЦПРС, ТР или други, до който достъпът е свободен
и безплатен, или еквивалентни регистри за Държава членка на Европейският съюз, както и всяка
държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация;
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Забележка: Формата на образците на ЕЕДОП, позволяват предоставяне на URL адрес,
чрез който възложителя да получи необходимата информация безплатно от базите данни в
публичните регистри.
- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената
поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за
подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните
обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните
данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, 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 участника
(икономическия оператор).
- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва
капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя
отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за
тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът
(икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета
на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП
надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица.
В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва
се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на
ресурса, който се предоставят за използване.
- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един
или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от
подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице
основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва
Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки
подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП
подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и
попълват част ІІІ „Основания за изключване“.
Забележка: 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.
Указания за представяне на ЕЕДОП:
В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 29, т. 5, б.
„а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 01.04.2018 г. Единният
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя в електронен вид по
образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително представят
ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ
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оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Към
настоящата документация са приложени два формата на еЕЕДОП – PDF (подходящ за преглед)
и XML (подходящ за компютърна обработка).
Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, чрез
осигурената от Европейската комисия безплатна услуга. Системата е достъпна чрез Портала за
обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия,
както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:
1) Изтеглете предоставения от Възложителя „espd-response” файл и го съхранете на
компютъра си;
2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;
3) В долната част на отворилата се страница, под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор
„Икономически оператор“;
4) В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ;
5) В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“ и
изберете файла, който е бил запаметен, формат espd-response.xml;
6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и
натиснете бутона „Напред“;
7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички
раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която се преглежда
попълненият файл;
8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като“ и
съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е
необходимо;
9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП.
Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се
представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.
При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се
придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за обществената
поръчка и обявлението за поръчка,
3.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
3.5. При участник – обединение – документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, а именно:
Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с настоящата 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.
3.6 Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
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б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, попълнено по образец Приложение № 4.1. и
/или 4.2. (в зависимост от обособената позиция) . Предложението се представя на хартиен и на
електронен носител в MS Word формат. Електронният носител следва да е надписан и/или да е
обозначен с името на участника.
Предложението се представя при съблюдаване на изискванията на: Техническата
спецификация и условията за изпълнение на поръчката, в оригинал. Ако е приложимо, се
представя декларация, относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и
изискване възложителят да не я разкрива.
В Техническото предложение се посочва:
- срок за изготвяне на технически инвестиционен проект (ТИП) в календарни дни,
съобразно условията по Раздел I, т. 6.1. от настоящата документация;
- срок за изпълнение на строителството в календарни дни, съобразно условията по Раздел
I, т. 6.2. от настоящата документация. В предложеният от участника срок, следва да се
предвидят и неблагоприятни дни, по време на СМР;
- гаранционен срок за строителните дейности, съобразно условията по Раздел I, т. 7 от
настоящата документация;
Към Техническото предложение се представя:
в) Работна програма и Обяснителна записка за изпълнение на строителномонтажните работи:
- Работната програма за изпълнение на строително-монтажните работи изяснява
последователността и взаимната обвързаност на предлаганите дейности.
В тази част от офертата всеки Участник следва да опише технологичния подход/ метод,
който планира да приложи. Работната програма следва да обхваща всички дейности,
необходими за изпълнение предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението
на обекта, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички
строително- монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност
и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато
участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на
ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването
и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за
съответните видове СМР.
В случай на неблагоприятни атмосферни условия за работа, участникът следва да опише
какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани с цел да не се прекъсва работния процес и да се
спазят предвидените срокове за реализация. Програмата следва да отговаря на изискванията на
възложителя и указанията на действащото законодателство, на съществуващите технически
изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката за съответната обособената
позиция.
Следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от
участника ресурси, конкретни срокове за изпълнение на възложената работа, обвързани с
конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.
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- Обяснителната записка, включва методология за гарантиране на качеството на
крайния продукт – в тази част от офертата всеки Участник, следва да посочи аргументирано
методологията и критериите за контрол на изпълнението и на влаганите продукти, с които ще
постигне качество на изпълнение на предмета на поръчката, както следва:
▪ предложените от участника (участниците) материали и оборудване, предвидени да
бъдат доставени и монтирани. Следва да се посочат подробни технически характеристики,
обосноваващи качественото изпълнение на предмета на поръчката.
▪ Ефективна организация на работния процес, вкл. оборудване, техники и съоръжения,
осигуряващи комфорт на живущите и работата на институциите и фирмите в близост до обекта,
организацията на движение, както и ограничаване замърсяването на въздуха и околната среда,
без това да повлияе на качеството на изпълнение на дейностите.
▪ Участниците следва да посочат начините за осигуряване на качество по време на
изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който
ще се упражнява по време на изпълнението.
г) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец
Приложение № 5;
д) декларация за срока на валидност на офертата – по образец Приложение № 6;
е) декларация за направен предварителен оглед на имота и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката – по образец Приложение № 7;
ж) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в страната (по образец Приложение № 8).
При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за
участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП,
Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция
„Главна
инспекция
по
труда“
(http://nap.bg,
http://www3.moew.government.bg,
www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg).
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Национален осигурителен институт (НОИ)
Контактен център: 0700 14 802
Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64
Интернет адрес: www.noi.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ;
Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза ” № 22, телефон 02/940 60 00
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
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Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет
http://www.mlsp.government.bgСофия 1051, ул. „Триадица” №2 Телефон: 8119443
Всеки документ, приложен към техническото предложението трябва да бъде подписан и
подпечатан, като се посочи и името и фамилията на лицето, което го е подписало.
Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения и/или същите
не са надлежно подписани и подпечатани на указаните места, ще бъде отстранен от участие в
поръчката.
3.7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката:
Представя се попълнено по образец Приложение № 9.1. и / или 9.2.(в зависимост от
обособената позиция), приложено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в
опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“, като пликът е надписан с името на
участника и Обособената позиция, за която се подава оферта.
Участниците предлагат обща цена за изпълнението на поръчката, формирана като сбор от
цените за изпълнение на следните видове дейности, включени в предмета на поръчката:
1. Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части.
2. Цена за изпълнение на строително- монтажни работи по окрупнени КСС.
3. Цена за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.
В ценовото си предложение участниците посочват и цена на час за упражняване на
авторски надзор, по време на изпълнение на СМР за проектант с пълна проектантска
правоспособност.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение
на поръчката по-висока от определената в Раздел I, т. 4 максимална прогнозна стойност за
съответната обособена позиция.
Предлаганата цена трябва да се посочи в български лева без включен ДДС и с включен
ДДС.
Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е
посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са
включили някъде в офертата си извън плик с надпис „Предлагани ценови параметри” елементи,
свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Предложената цена е окончателна, не подлежи на промяна и е определена при пълно
съответствие с условията от документацията по процедурата и включва всички разходи по
изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на
предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси,
командировки, осигуряване на офис, застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с
изпълнението на поръчката.
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложената цена носи единствено участникът в поръчката.
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При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка
за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като при
сключване на договора ще се приема предложената цена в образеца на ценовото
предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната
запетая.
Участник, към чието ценово предложение липсва някое от изброените приложения и/или
същите не са надлежно подписани и подпечатани на указаните места, ще бъде отстранен от
участие в поръчката.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Сключване на договор за обществена поръчка

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дата и
начин за сключване на договора.
2.1. Процедура
2.1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;
б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
в) представи определената гаранция за изпълнение на договора;
г) 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.
2.1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
2.1.3. В случаите по ал. 2.1.2. възложителят може да измени влязлото в сила решение в
частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран
участник за изпълнител.
2.1.4. 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.
2.1.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в
документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които
последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат
по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 ЗОП и са наложени от
обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
2.1.6. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
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2.2. Подизпълнители
2.2.1. 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.
2.2.2. Разплащанията по т. 2.2.1. 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.
2.2.3. Към искането по т. 2.2.2. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
2.2.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2.2.1., когато искането за плащане
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
2.2.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
2.2.6. 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:
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
б) 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.
в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а“ и б. „б“.
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки и действащото българско законодателство.
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