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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Възложител  

 Възложител на настоящата поръчка е Кметът на Община Костенец. Възложителят 

взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което 

одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. 

Процедурата се открива на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

  2. Описание на предмета на обществената поръчка и техническа 

спецификация. 

Предметът на обществената поръчка, възлагана от община Костенец е „Подмяна на 

съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“, която включва 

три обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Подмяна и изграждане на водопровод по ул.“Патриарх 

Евтимий“, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ и пл.“Константин Костенечки“, с.Костенец“; 

Обособена позиция №2: „Подмяна и изграждане на водопровод по ул.“Христо 

Ботев“ /от ул.“Св.Св.Кирил и Методий“/ и ул.“Св.Иван Рилски“ /до моста към к.к.Вили 

Костенец/, с.Костенец“; 

Обособена позиция №3: „Подмяна на съществуващ водопровод по ул.Витоша“ 

ул.“Липа“ /от ул.“Шипка“ до ул.“Бреза“/, ул.“Бачо Киро“, ул.“Св.Георги /от ул.“Марица“ 

до ул.“Шипка“, гр.Костенец и от Резервоар ниска зона до ул.“Иглика“, с.Костенец“. 

 

3. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

 3.1. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 412 865.00 лв. 

(четиристотин и дванадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева) без ДДС, 

разпределени както следва: 

 За обособена позиция 1. Прогнозната стойност е в размер на 99 348.00 лв. 

(деветдесет и девет хиляди триста четиридесет и осем лева) без ДДС;  

 За обособена позиция 2. Прогнозната стойност е в размер на 210 327.00 лв. 

(двеста и десет хиляди триста двадесет и седем лева) без ДДС; 

 За обособена позиция 3. Прогнозната стойност е в размер на 103 190.00 лв. 

(сто и три хиляди сто и деветдесет лева) без ДДС; 

 Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на 

настоящата поръчка (съответните обособени позиции), както и на прогнозните стойности 

на всяка от дейностите. Участник, предложил цена, по-висока от стойностите описани в 

предходното изречение ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната 

обособена позиция. Определената прогнозна стойност по обособени позиции се явява 

максимална по процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани. В цената се включват 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват 

в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности 

по обществената поръчка.  

 

 4. Обособени позиции 

4.1. Предметът на обществената поръчка се разделя на следните обособени позиции 

и обекти: 

 Обособена позиция 1 

1. Подмяна и изграждане на водопровод по ул.„Патриарх Евтимий”, с.Костенец;  

2. Подмяна и изграждане на водопровод по ул.“Св.Св.Кирил и Методий“, с.Костенец; 

3. Подмяна и изграждане на водопровод по пл.“Константин Костенечки“, с.Костенец. 



 

 Обособена позиция 2 

1. Подмяна и изграждане на водопровод по ул.“Христо Ботев“ /от ул.“Св.Св.Кирил и 

Методий“/, с.Костенец 

2. Подмяна и изграждане на водопровод по ул.“Св.Иван Рилски“ /до моста към 

к.к.Вили Костенец/, с.Костенец 

• Обособена позиция 3 

1. Подмяна на съществуващ водопровод по ул.“Витоша“; 

2. Подмяна на съществуващ водопровод по ул.“Липа“ /от ул.“Шипка“ до ул.“Бреза“/; 

3. Подмяна на съществуващ водопровод по ул.“Бачо Киро“; 

4.  Подмяна на съществуващ водопровод по ул.“Св.Георги /от ул.“Марица“ до 

ул.“Шипка“/, гр.Костенец; 

5. Подмяна на съществуващ водопровод от Резервоар ниска зона до ул.“Иглика“, 

с.Костенец“.  

Заинтересованите лица могат да подават оферта за участие само за една 

обособена позиция! Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало 

съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно 

оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица (по см. на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура.  

 

5. Възможност за представяне на варианти в офертите 

5.1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

6. Място и срок за изпълнение на обществената поръчка 

Мястото за изпълнение на поръчката е община Костенец. Срокът за изпълнение е до 

реализирането на проекта. Изпълнението на отделните дейности по обекти от договора за 

обществена поръчка ще бъде възлагано с възлагателни писма при осигуряване на 

финансови средства в бюджета на общината.  

В случай на временно спиране на изпълнението на проекта или част от него касаеща 

предмета на договора по настоящата процедура или при необходимост от спиране 

изпълнението на дейностите по договора поради непредвидени обстоятелства или 

непреодолима сила, действието на договора с Изпълнителя се спира временно и срокът му 

се удължава с период равен на периода на спирането. Действието на договора се 

възобновява щом отпадне обстоятелството наложило спирането. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

7. Общи изисквания към участниците в процедурата 

7.1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които 

отговарят на изискванията и условията, регламентирани от Закона за обществените поръчки 

и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за 

обществената поръчка.  

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да 

спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническата 

спецификация и документацията на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на 

нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя. 



 

 7.2. 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. 

 7.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 

която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

 7.4. 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.  

 7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

 7.6. 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; 

 

 7.7. Подизпълнители 

 7.7.1  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.  

 7.7.2.  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.  

 7.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по т.7.7. 2. 

  7.7.4. 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.  

 7.7.5. Разплащанията по 7.7.4. 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.  

 7.7.6 Към искането по т. 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

 7.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т. 7.7.4., когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  



 

 7.7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 

настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на 

поръчката.  

 7.7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

 7.7.10. 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.  

 7.7.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, 

ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице 

основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на 

критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по 

отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно 

изпълнените до момента дейности.  

 7.7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.7.11. 

заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в 

тридневен срок от тяхното сключване. 

 7.8. 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. 

7.9. 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. 

7.10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54,     

ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и  т. 4  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. 

7.11. 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. 

 



 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност. 

8.1. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията 

строеж, в която попада обекта на поръчката, или регистрация в съответен регистър на 

държавата, в която е установен за извършване на дейностите, предмет на поръчката.  

За доказване на това изискване се представят:  

 Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. "б" от ЗУТ за изпълнение на строежи от категория, в 

която попада обекта на поръчката - (заверено копие). В случай, че участникът е 

чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издадени от 

компетентен орган на държавата, в която е установен, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.  

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се 

посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или 

търговски регистър в държава-членка, в която е установен като се посочва дали 

съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган 

или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа. 

 

9. Икономически и финансови изисквания към участниците 

9.1. Няма икономически и финансови изисквания към участниците. 

 

10. Технически възможности и квалификации 

10.1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на 

офертата, участниците следва да са изпълнили строителство, сходно с предмета на 

поръчката. 

За доказване на това изискване се представят:  

Списък на изпълнено строителство, сходно с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

придружен от: 

- оригинал или заверено копие от удостоверение за добро изпълнение за най-

важните строителни обекти. Удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на 

издателя, данни за контакт, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания или 

Под „сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна (включително инженеринг – 

проектиране и СМР) на водоснабдителни мрежи и съоръжения. 

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване 

на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката. 

10.2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически състав от 

технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на 

строително-монтажните работи, включващ минимум следните позиции, както следва:  



 

10.2.1. Ръководител екип – висше образование, инженер по специалност ВиК, 

ХТС, ХМС или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 години; да е ръководил 

изпълнението на най-малко един обект сходен с предмета на поръчката;  

10.2.2. Технически ръководител - висше образование, инженер по 

специалност ВиК, ХТС, ХМС, ПГС или еквивалентна, стаж по специалността минимум 3 

години; 

10.2.3. Експерт – Контрол на Качеството - висше образование - технически 

профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита 

професионална квалификация в строителството; професионален опит в сферата на контрол 

на качеството минимум 3 /три/ години; 

10.2.4. Длъжностно лице по спазването на ЗБУТ, притежаващо валидно 

удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по спазването на здраве 

и безопасност на труд в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или 

еквивалентно. 

Допуска се правоспособното лице по т. 10.2.2 да изпълнява и функциите на 

длъжностното лице по т. 10.2.3, ако притежава необходимата квалификация и опит за това, 

но не и на длъжностните лица по т. 10.2.1 и т. 10.2.4. 

Правоспособните лица, включени от участник за изпълнение на дейностите по една 

обособена позиция не могат да бъдат включвани в дейностите за друга обособена позиция 

на откритата процедура. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се 

отнася общо (кумулативно) за обединението. 

За доказване на горепосочените изисквания към персонала участникът трябва да 

представи „Списък на инженерно-техническия състав, ангажиран за изпълнението на 

строителните дейности”  

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел В, т. 2 от ЕЕДОП. 

10.3. Участникът да разполага като минимум със собствени или наети 

инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

1. Багер – 2 бр.; 

2. Самосвал – 2 бр.; 

3. Машина за заваряване на HDP-тръби – 2 бр.; 

4. Траншеен вибрационен валяк – 1 бр.; 

5. Ръчна трамбовка тип „жабка” – 1 бр.; 

6. Неуправляема машина за хоризонтален сондаж – 1 бр.; 

7. Управляема машина за хоризонтален сондаж – 1 бр.; 

8. Фугорез – 1 бр. 

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП. 

 

11. Съдържание на офертите и изисквания: 

11.1. Офертата включва:  

11.1. 1. опис на съдържанието;  

11.1.2. 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 изискванията на 

възложителя – Образец № 1;  

       в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

Образец №2;  



 

      г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3;  

           д) 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 

- Образец №4;. 

           е) декларация, по чл. 101, ал.11 от ЗОП, за липса на свързаност с друг участник в 

процедурата – Образец № 5; 

          ж) декларация, по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ангажираност на експерт – Образец 6; 

           з) Списък на строителството, сходно с предмета на поръчката, както и на 

строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката изпълнено през 

последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата и съгласно посочените 

минимални изисквания в  документацията за участие - Образец 7; 

          и) Списък на инженерно-техническия състав, ангажиран за изпълнението на 

строителните дейности – Образец 8; 

 11.1.3. 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 участникът е 

обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в 

обединението.  

  11.1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

 11.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

копие от документ (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. разпределението на отговорността между членовете на 

обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В 

документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка;  

  11.1.6. Ценово предложение - Образец № 9 

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид 

изписаната с думи. 

  В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.  

 

  12. Подаване на оферта  

  12.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят 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.Костенец, ул.“Иван Вазов“ 

№2.  

  12.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 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 документите.  

  12.3. Опаковката включва документите по т. 11, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение по т. 11.1.6. 



 

  12.4. Срок на валидност на офертите 

  Не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за предаване 

на офертите. 

12.5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. 

 12.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не 

се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в 

списъка. 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 

 

 РАЗДЕЛ IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

13. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане: 

13.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 

договора за обществена поръчка без включен ДДС. 

13.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:  

13.2.1. парична сума; 

13.2.2. банкова гаранция; 

     13.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя.  

13.3. Гаранцията по т. 13.2.1 или 13.2.2 може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  

13.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства.  

13.5. 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. 

13.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя. 

13.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната 

сума се внася по сметка на Община Костенец: 

Банка: „ЦКБ” АД, клон Костенец 

Банков код (BIC): CECBBGSF 

IBAN: BG14CECB97903342549800 

  13.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено 

поискване,  в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по 

договора за възлагане на обществената поръчка.  

13.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

14.  Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по 

реда и при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на 



 

договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в 

съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

 

15. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими предмета на поръчката, както следва: 

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

- Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите 

Информационен център на МОСВ: 

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 

Телефон: 02/ 940 6331 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/8119 443 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на критерий  

„оптимално съотношение качество/цена“  в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, 

т. 3 от ЗОП, въз основа на показатели за оценка качество /цена определени в методиката за 

комплексна оценка. 

 

Методика за комплексна оценка. 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник за всяка обособена позиция поотделно 

се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно 

следната формула:  

КО = ТП + ФП 

Където, 

ТП - Технически показатели с тежест - максимум 60 точки 

ФО - Финансови показатели с тежест - максимум 40 точки 

 

Показатели за оценяване са: 

a) Технически показатели  ТП = П1 + П2 + П3 = 60 точки  

П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи – максимум 10 

точки; 

П2 – Организация на работа при изпълнение на поръчката – максимум 35 точки  

П3 – Управление на риска – максимум 15 точки  

б) Финансови показатели - ФП - Предложена цена – 40 точки 

 

http://www.nap.bg/page?id=178
http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/


 

Последователност и методика на оценка по показатели: 

Технически показатели при оценка на офертата 

На този етап се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на 

изискванията на Възложителя и представената техническа оферта не гарантира качествено 

и срочно изпълнение на обекта. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя, се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 

критерии: 

 

• П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи (минимум 90 

календарни дни, максимум 150 календарни дни) – максимум 10 точки ; 

   П1 = (Сmin / Ci) x 10 

Където: 

  Сi  e срокът в дни (календарни) за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник.  

Сmin e минималният срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, 

съгласно Техническото предложение на съответния участник.  

Предложения, които са за срокове по-кратки от 90 календарни дни, по-дълги от 

150 календарни дни, или са в дробни числа, или не отговарят на техническите 

спецификации,  ще бъдат отстранени от участие в процедурата.   

 

• П2 – Организация на работа при изпълнение на поръчката – максимум 35 

точки  

Организация на работа при изпълнение на поръчката max 35 

Оценката по показателя Организация на работа при изпълнение на 

поръчката се формира на базата на обхвата, пълнотата, 

последователността, правилно определяне на броя и местоположението на 

фронтовете на работа, правилната технологична обвързаност на видовете 

СМР и правилната обвързаност между линейния график за изпълнение на 

СМР, диаграмата на работната ръка, диаграмата на механизацията. 

Оценяват се мерките за осигуряване на минимално нарушаване на 

комфорта и затруднения на жителите, временно пребиваващите и работата 

на обществените институции на територията, на която се реализира 

строителството .  

Разглеждат се предложенията на участниците, съобразени с дефинираните 

от Възложителя изисквания, които са: 

 

 

 

1.Участникът е разработил подробно: линеен график за изпълнение на 

СМР, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията; 

2.Предложеният линеен график за изпълнение на СМР  по обхват отговаря 

на  нормативните документи, съдържа всички СМР, като са отразени 

времетраенето им и броят на работниците, съобразени със съответните 

норми; спазени са технологичната последователност и взаимозависимост 

между отделните видове работи; спазено е технологичното време за 

изчакване между отделните работи, ако е приложимо; 

3.Разработените диаграми на работната ръка и  на механизацията са в 

пълно съответствие с предложения график. 

 



 

4.Описани са технологиите за изпълнение на специфични видове СМР; 

5.Описани са местоположението и броят на фронтовете за работа, като 

е обърнато внимание как това се отразява на окончателния срок за 

изпълнение на договора; 

6. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности, 

техният брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост, 

като съответстват на предложения от участника персонал  и 

техническо оборудване за изпълнение на поръчката; 

7.Представена е координация на работните звена, съобразена с броя на 

фронтовете за работа, възможността за едновременна работа на 

отделните работни звена; 

8.Предвидени са конкретни мерки за намаляване на затрудненията на 

местното население и е разработена временна организация на 

движението, осигуряваща по възможност постоянното движение на 

МПС по улиците, по които се извършват СМР, за целилия период на 

строителството. 

Изпълнени са подробно и изчерпателно всички дефинирани от 

Възложителя изисквания 
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Изпълнени са всички дефинирани от Възложителя изисквания, но е на 

лице едно от следните обстоятелства: 

1.Участникът е разработил  график за изпълнение на всички СМР , но е 

пропуснал да представи една или повече от изисканите диаграми; 

2. Предложеният график за изпълнение на дейностите по обхват отговаря 

на  нормативните документи, но: 

• графикът не съдържа всички  СМР, или 

• не са отразени времетраенето  и броят на работниците за 

видовете СМР, или 

• не е спазена технологичната последователност и 

взаимозависимост между отделните видове работи, или 

• не е спазено технологичното време за изчакване между отделните 

работи, ако е приложимо; 

3.Разработените диаграми на работната ръка и на механизацията не са в 

съответствие с предложения график. 

4.Описани са специфични видове СМР, но не са описани технологиите на 

изпълнение; 

5.Описан е броят на фронтовете за работа, но не е отразено 

местоположението им. 

6. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности, 

техният брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост, 

но не съответстват на предложения от участника персонал за изпълнение 

на поръчката и/или техническо оборудване; 

7. Представена е координация на работните звена, съобразена с броя на 

фронтовете за работа, възможността за едновременна работа на 

отделните работни звена, която не съответства на предложеният от 

участника линеен график за изпълнение на поръчката; 

8. Предвидени са конкретни мерки за намаляване на затрудненията на 

местното население и е разработена временна организация на 

движението, но те не обхващат целия период на строителство. 

20 

 



 

Изпълнени са всички дефинирани от Възложителя изисквания, но са на 

лице две от следните обстоятелства: 

1.Участникът е разработил  график за изпълнение на всички СМР , но е 

пропуснал да представи една или повече от изисканите диаграми; 

2. Предложеният график за изпълнение на дейностите по обхват отговаря 

на  нормативните документи, но: 

• графикът не съдържа всички  СМР, или 

• не са отразени времетраенето  и броят на работниците за 

видовете СМР, или 

• не е спазена технологичната последователност и 

взаимозависимост между отделните видове работи, или 

• не е спазено технологичното време за изчакване между отделните 

работи, ако е приложимо; 

3.Разработените диаграми на работната ръка и на механизацията не са в 

съответствие с предложения график. 

4.Описани са специфични видове СМР, но не са описани технологиите на 

изпълнение; 

5.Описан е броят на фронтовете за работа, но не е отразено 

местоположението им. 

6. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности, 

техният брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост, 

но не съответстват на предложения от участника персонал за изпълнение 

на поръчката и/или техническо оборудване; 

7. Представена е координация на работните звена, съобразена с броя на 

фронтовете за работа, възможността за едновременна работа на 

отделните работни звена, която не съответства на предложеният от 

участника линеен график за изпълнение на поръчката; 

8. Предвидени са конкретни мерки за намаляване на затрудненията на 

местното население и е разработена временна организация на 

движението, но те не обхващат целия период на строителство. 
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Изпълнени са всички дефинирани от Възложителя изисквания, но са на 

лице  поне три  от следните обстоятелства: 

1.Участникът е разработил график за изпълнение на всички СМР, но е 

пропуснал да представи една или повече от изисканите диаграми; 

2. Предложеният график за изпълнение на дейностите по обхват отговаря 

на  нормативните документи, но: 

• графикът не съдържа всички  СМР, или 

• не са отразени времетраенето  и броят на работниците за 

видовете СМР, или 

• не е спазена технологичната последователност и 

взаимозависимост между отделните видове работи, или 

• не е спазено технологичното време за изчакване между отделните 

работи, ако е приложимо; 

3.Разработените диаграми на работната ръка и  на механизацията не са в 

съответствие с предложения график. 

4.Описани са специфични видове СМР, но не са описани технологиите на 

изпълнение; 

5.Описан е броят на фронтовете за работа, но не е отразено 

местоположението им. 
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6. Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности, 

техният брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост, 

но не съответстват на предложения от участника персонал за изпълнение 

на поръчката и/или техническо оборудване; 

7. Представена е координация на работните звена, съобразена с броя на 

фронтовете за работа, възможността за едновременна работа на 

отделните работни звена, която не съответства на предложеният от 

участника линеен график за изпълнение на поръчката; 

8. Предвидени са конкретни мерки за намаляване на затрудненията на 

местното население и е разработена временна организация на 

движението, но те не обхващат целия период на строителство. 

 

• П3 – Управление на риска – максимум 15 точки  

Управление на рисковете, които могат да възникнат по време на 

изпълнение на договора 
max 15 

Оценката по показателя Управление на риска се формира на базата на 

изготвените от всеки участник мерки за управление на рисковете. 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните 

дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при 

изпълнението на договора: 

 

Административни и свързани със законовата и нормативна уредба 

рискове. Тази група рискове включва :  

Риск 1 - Забавяне на стартиране изпълнението на договора по причини, 

независещи от Изпълнителя. 
Риск 2 - Промени в предварителните условия на договора, произтичащи от 

промяна на нормативната уредба, взаимоотношенията с изпълнители, 

промяна в условия на Общината; 

Риск 3 - Липса на сътрудничество между  заинтересованите страни в рамките 

на проекта, а именно: Изпълнител и Възложител на договора за строителство, 

Изпълнителите на отделните договори, ВиК………………; 

Риск 4 - Промени в законодателството на Република  България. 

Технически рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Непълен работен проект; 

Риск 2 - Недостатъчна информация  от някои от  заинтересованите 

страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на 

настоящата процедура;  

Риск 3 – Неправилна преценка при съставяне на графика за изпълнение. 

Строителни рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 – Несигурна производителност и капацитет на човешките и 

технически ресурси; 

Риск 2 – Геоложки риск; 

Риск 3 – Климатични и сезонни промени;  

Риск 4 – Проблеми при отношения с производители, доставчици, търговци 

и пр. 

Риск 5 – Поява на неотразени в подземния кадастър проводи при изкопните 

работи 

Финансови рискове. Тази група рискове включва : 

Риск 1 - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни 

 



 

плащания за текущи и оперативни разходи, поради забавяне на авансовото 

и/или междинни плащания от страна на Възложителя 

Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране;  

Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или 

непредвидени разходи, свързани с изпълнение на договора.  

 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, 

се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват 

по следните критерии: 

 

 

В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на 

всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните 

обстоятелства: 

 Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и 

сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от 

описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му 

върху изпълнението на договора и за  всяка от дейностите, като е 

предложил ефективни и адекватни мерки; 

- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е 

съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно 

конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 
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В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 

рисковете, но е в сила поне едно от следните действия: 

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните 

проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния 

риск, но не е оценена степента на влияние на риска и/или вероятност за 

настъпване или оценките  са формално описани (липса конкретика и 

обвързаност със спецификата на проекта)  

- Предложените от Участника  мерки имат формален и/или пожелателен 

характер (липса конкретика и обвързаност със спецификата на проекта)  

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не 

гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и 

преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. 
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В техническото предложение е в сила поне едно от следните 

обстоятелства: 

- Липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/ управление 

на един или няколко от посочените рискове, като участникът 

единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при 

възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за 

управлението им; 

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално 

не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването 

им. 
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Определения: 

”Подробно” - следва да се разбира описание, което освен, че съдържа отделните, 

елементи /за които се отнася/ не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а са 



 

добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на същността на 

елемента. 

”Изчерпателно” - означава описание с детайли и конкретика  на елемента, за който 

се отнася    

”Фронт за работа” – счита се работата по една улица. 

  

Ще бъде отстранен от участие в процедурата Участник, който: 

a) не е попълнил в Техническото предложение – срок за  изпълнение на 

строителните и монтажни работи и гаранционен срок. 

b) не е предложил някое от изискуемите в настоящата документация 

Приложения или сроковете попълнени в техническото предложение и тези в графика 

се различават; 

c) предложил е срок за  изпълнение на строителните и монтажни работи по- 

кратък от 90 календарни дни или е в дробни числа, или не отговаря на техническите 

спецификации.  

d) предложил е срок за  изпълнение на строителните и монтажни работи по- 

дълъг от 150 календарни дни или е в дробни числа, или не отговаря на техническите 

спецификации; 

 

Финансови показатели при оценка на офертата - ФП   

ФП – Предложена цена – 40 точки  

ФП = (Цmin / Цi) x 40 

Където Цi e предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник,   

Където Цmin e минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно 

Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.   

 

  Ще бъде отстранен от процедурата участник, на който за ценовото 

предложение е установено някое от следните обстоятелства: 

  В Ценовото предложение не са представени изисканите показатели за 

ценообразуване.  

  Не са представени отделни цени за: изпълнение СМР за водопроводна мрежа, 

изпълнение СМР за канализационна мрежа или отделни единични анализни цени за 

видовете СМР включени в количествено стойностната сметка  

  Предложените цени - обща и поотделно за изпълнение на СМР за 

водопроводна мрежа и изпълнение на СМР за канализационна мрежа надхвърлят 

предварително обявените максимални стойности. 

  Има аритметични грешки при извършване на аритметичните действия. 

 

VI.Приложения, образци на документи:  


