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            (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

РАДОСТИН РАДЕВ 

 

Дата на утвърждаване: …………… 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 

 

за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане 

на публично състезание с предмет: 

 

 

Избор на Изпълнител/и за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството по две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция 

и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – 

лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“. 

и 

Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Строително-

монтажни работи за подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата обществена поръчка e кмета на община Костенец. Възложителят 

открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда 

на раздел II, глава двадесет и пета Публично състезание, пряко договаряне, част пета 

Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност, от ЗОП като оповестява 

откриването й чрез публикуването на обявление за обществена поръчка в съответствие с 

приложение №19 към ЗОП. 

Процедурата се открива на основание чл. 178 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

и във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. 

 

2. ОПИСАНИЕ на предмета на обществената поръчка: 

Настоящата процедура е процедура на публично състезание за избор на изпълнител за 

предоставяне на услуги по упражняване на строителен надзор по време на строителството 

за община Костенец с предмет: 

 

Избор на Изпълнител/и за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството по две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 

1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“. 

и 

Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на обект: „Строително-монтажни работи за подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

 

 

Важно: Участник може да участва за една или за всички обособени позиции от 

обществената поръчка! 

Всеки Участник може да представи оферта за едната или и за двете обособени позиции, 

но само за пълния й/им обем. Оферти за част от обхвата на съответната обособена позиция 

не подлежат на разглеждане. 

Варианти на предложения в офертата и/или опции не се приемат. 

 

При изпълнение на предмета на поръчката следва да се съблюдават разпоредбите на Закон 

за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти 

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги“ по смисъла на чл. 3,  

ал. 1, т. 3 от ЗОП. Информацията е валидна за всяка обособена позиция. 

Код по СРV номенклатура – основен код 71521000 - за всяка обособена позиция. 
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2.1. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Поръчката ще се финансира със средства отпуснати на Община Костенец по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

 

На основание чл. 114 от ЗОП, договорът за всяка обособена позиция поотделно влиза в сила 

след подписването му, като изпълнението на дейностите по него следва да започнат след 

осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. 

В случай, че в срок от 3 (три) месеца от подписването на договора за съответната обособена 

позиция, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати същия 

едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на 

другата страна. 

 

2.2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на обществената поръчка:  

 

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 90 964,22 лв., без вкл. ДДС, в това число:  

 

 

 

 

 

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената 

максимална обща стойност за всяка от обособените позиции от поръчката. Оферти, 

надвишаващи посочената обща стойност за всяка от обособените позиции от 

обществената поръчка, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до 

оценка, на основание това предварително въведено условие. 

 

№ ПРЕДМЕТ ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

1.1. 

Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за 

упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ 

Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – 

участък от км 0+000 до км 9+000“. 

1. Прогнозна стойност на 

обособена позиция №1: 

70 000 лв., без вкл. ДДС 

1.2. 

Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за 

упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Строително-

монтажни работи за подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

2. Прогнозна стойност на 

обособена позиция №2: 

20 964,22 лв., без вкл. ДДС. 
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2.3. СРОК НА ДОГОВОРА: Срокът за цялостно изпълнение на договорите по всяка 

обособена позиция започва да тече от влизане в сила на договора за съответната обособена 

позиция и приключва с въвеждането в експлоатация въз основа на издадено Разрешение за 

ползване за всеки от обектите от съответната обособена позиция. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА И 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

В предметния обхват на възлагане и по двете обособени позиции на настоящата обществена 

поръчка се включва изпълнението на следните дейности: 

1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1,   

т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, 

регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ, а именно: 

- законосъобразно започване на строежа; 

- осъществяване на контрол по отношение пълнотата и правилното съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; 

- контрол, относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд в строителството; 

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

Както и осъществяване на: 

- контрол при изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията за изпълнение на съответния строеж, при спазване разпоредбите на  чл. 169, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. 

- оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация. 

2. Осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия 

и съответствието им с нормите за безопасност. 

3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството; 

4. Откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за 

всеки отделен от строежите, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, със 

съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, във връзка с чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 

от ЗУТ; 

5. Заверка на Заповедните книги на всеки от строежите, съобразно чл. 158, ал. 2 от ЗУТ и 

писмено уведомяване на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната 

дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда, в 7-дневен 

срок от заверката. 

6. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
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работи, включително изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в 

посочената Наредба. 

7.  Предоставяне на Възложителя ежемесечни отчети за извършвания строителен надзор 

по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащи: списък на 

основните дейности (видове работи) на строежа, за които е упражнен текущ строителен 

надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако 

има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.  

8. Изготвяне на Окончателни доклади за всеки един от строежите, съгласно чл. 168, ал. 6 от 

ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването им, включително технически паспорти за 

всички строежи, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите.  

Окончателните доклади и техническите паспорти за всеки един от строежите се представят 

в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. 

9.  Внасяне на окончателните доклади в Общинската администрация. 

 

Поръчката включва и всички други дейности, предвидени в ЗУТ, в технологичните правила 

и нормативи, или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при 

изпълнението на обектите. 

 

При изпълнение, документиране и приемане на работите да се спазват изискванията на 

приложимата нормативна уредба. При изпълнение на поръчката да се спазват техническите 

нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, 

съгласно Закона за устройство на територията и следните наредби към него: Наредба         

№ 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, 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, 

както и всички действащи в Република България нормативни актове най-малко, но без да се 

ограничава до следните: 

• Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи, заедно с нейните изменения и допълнения; 

• Закон за водите, заедно с всички изменения към него; 

• Закон за техническите изисквания към продуктите; 

• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България; 

• Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции; 

• Закон за управление на отпадъците; 

• Наредба № 7 от 13.01.2004 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони; 

• Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

• Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 
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• Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар, заедно с нейните изменения и допълнения; 

• Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

• Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

• Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа; 

• Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване; 

 

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

1. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

 

За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност, независимо за коя от обособените позиции подава оферта, Участникът 

трябва да притежава валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на ЗИДЗУТ), или валидно 

Удостоверение (съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за 

условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор) - за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, 

т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение за правото за упражняване на дейностите 

по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно националното 

им законодателство). 

 

Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с този 

критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълва 

изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, т. 1) 

на представения от него Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

включително и предоставяйки информация, относно: (1) документа за регистрация 

(наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; 

срок на валидност, списъка на правоспособните физически лица, неразделна част от 

документа за регистрация), (2) професионален или търговски регистър (наименование 

на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа 

или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на 

професионална дейност). 

 

 В случай, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с поставения критерий за подбор и посоченото минимално изискване се 

доказва от Обединението, а не от всяко от лицата, включени в състава му.  
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Спазването на изискването може да бъде осигурено и следва да бъде доказано от 

този/тези член/ове на Обединението, който/които, според направеното разпределение на 

дейностите в договора за Обединение ще е/са ангажиран/и с изпълнението на 

конкретните консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор 

(НСН).  

 Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнител/и, изискването се 

доказва от този подизпълнител, който ще изпълнява дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от 

ЗУТ, съобразно дела от поръчката, възложен му от Участника.  

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на конкретната обособена 

позиция, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя 

следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП 

информация, а именно: Заверено копие на валиден Лиценз (съгласно § 128 от ПЗР на 

ЗИДЗУТ), или валидно Удостоверение (съобразно изискванията на Наредба № РД-02-

20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в 

регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор), за упражняване на дейностите по 

чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или валидно Удостоверение за правото за упражняване на 

дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ (съгласно 

националното им законодателство). 

Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, 

който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности 

по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ). 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

Всеки Участник в процедурата трябва да докаже наличие на съответствие със следните 

минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 

 

1. Реализирал е през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от 

датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката1/съответната обособена позиция, в размер на: 

1.1. не по-малко от 140 000 лв. (сто и четиридесет хиляди лева) - при участие по 

обособена позиция №1; 

1.2. не по-малко от 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) - при участие по обособена 

позиция №2. 

 

!!! Пояснения:  

(1) Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция №1 ще се 

приема оборота от изпълнение на дейности като Консултант/Строителен надзор при 

изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или рехабилитация 

                                                                 
1 Съгласно §2, т. 67 от ДР на ЗОП „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на 

частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.   
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и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или 

републиканската пътна мрежа и/или на улици и съоръженията към тях; 

(2) Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция №2 ще се 

приема оборота от изпълнение на дейности като Консултант/Строителен надзор при 

изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или рехабилитация 

и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради. 

 

!!! В случай, че Участник подава оферта за участие и по двете обособени позиции, 

той следва да докаже за всяка отделна обособена позиция, че е реализирал съответния 

минимално изискуем оборот в сферата, попадаща в обхвата на възлагане по 

конкретната обособена позиция. 

 

Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с този 

критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за икономическо и 

финансово състояние, само като попълва изискуемата информация в Част IV 

„Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) на 

представяния от него ЕЕДОП, включваща данни за оборота на Участника в сферата, 

попадаща в обхвата на съответната обособена позиция, съобразно конкретно 

изведената по-горе дефиниция.  

Данните за оборота трябва да обхващат последните три приключили финансови години, 

в зависимост от датата, на която Участникът е създаден или е започнал дейността си.  

За Участник – чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за 

съответната валута, в лева към датата на подаване на офертата. 

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на съответната обособена 

позиция, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят 

документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, чрез които се доказва достоверността на 

декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: (1) Копия на годишните финансови 

отчети за последните 3 (три) приключени финансови години, или техни съставни 

части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в 

която Участникът е установен, както и (2) Справка за оборота от изпълнени 

дейности като Консултант/Строителен надзор при изпълнение на СМР или СРР в 

сферата, попадаща в обхвата на съответната обособена позиция (с предметен 

обхват, дефиниран по-горе). 

 

2. Всеки Участник, подаващ оферта в процедурата, независимо за коя от обособените 

позиции участва, трябва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, 

ал. 1 от ЗУТ (клауза „консултант“), с покритие, съответстващо на категорията на 

строежа, обект на упражнявания строителен надзор по всяка обособена позиция, а 

именно:  

2.1. в размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), каквато е минималната 

застрахователна сума за строителство IIIта категория по чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, 

съобразно чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството – по обособена позиция №1; 
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2.2. в размер не по-малък от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), каквато е 

минималната застрахователна сума за строителство IVта категория по чл. 137, ал. 1, 

т. 4 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството - по обособена 

позиция №2. 

 

За Участник или партньор в Обединение – Участник, който е установен/регистриран 

извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде 

еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен/регистриран стопанския субект. 

 

Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това 

от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, само посредством 

попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние, т. 5) на представяния от него ЕЕДОП, 

предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната 

полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото 

лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) 

срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута. 

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената 

поръчка/съответната обособена позиция, за доказване съответствие с поставения 

критерий за подбор се представя следния документ по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез 

който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: 

Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от 

ЗУТ (клауза „консултант“), с изискуемото покритие, или еквивалентен документ. 

 

Пояснения (важими и за двете обособени позиции):  Когато по основателна причина 

Участник не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи за 

доказване на съответствие с условията по т. 1 и т. 2, той може да докаже своето 

икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който 

Възложителя приеме за подходящ.  

 В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с поставения критерий за подбор и минимални изисквания за 

икономическо и финансово състояние се доказват от Обединението, а не от всяко от 

лицата, включени в състава му.  

Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в 

Обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението.  

 Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с 

поставените в т. 1 и т. 2 минимални изисквания се доказва от подизпълнителите, 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще им бъде възложен за изпълнение. 
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 Третите лица (по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП) трябва да отговарят на този 

критерий за подбор, само ако Участникът се позовава на техния капацитет за 

доказването му.  

 

Посочените по-горе документи, подлежащи на представяне по реда и при условията на 

чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от 

поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват 

дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ) и за третите лица (ако има такива), в случай, че 

Участникът се позовава на техния капацитет за доказването на този от критериите за 

подбор. 

 

 3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

 

За доказване наличие на изискуемите технически и професионални способности, 

Участникът трябва да покаже в офертата си съответствие със следните минимални 

изисквания, съобразно обособената позиция, за изпълнението на която участва, а 

именно: 

 

3.1. При участие по обособена позиция №1: 

 

3.1.1. През предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е 

изпълнил поне 2 (две) дейности/услуги, с предмет, идентичен или сходен с предмета 

на настоящата обособена позиция. 

 

!!! Под „дейност/услуга, с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на обособена 

позиция №1, следва да се разбира: изпълнение на дейности/услуги като 

Консултант/Строителен надзор при изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново 

строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на 

пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа и/или на улици и 

съоръженията към тях. 

!!! Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците 

дейности/услуги с конкретен обем, който да се приема като идентичен или сходен с 

обема на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №1. 

 

Пояснения: Дейностите/услугите ще се считат за „изпълнени“, когато са  

приключили и резултатите от тях (въведения в експлоатация строеж) са приети без 

забележки до датата на подаване на офертата (налице е документ, удостоверяващ 

приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен орган), 

независимо от датата на възлагането им. 

 

Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това 

от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията 

в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, 

т. 1б) от ЕЕДОП, като за всяка, посочена като изпълнена от него услуга предостави 

данни и информация относно: (1) конкретните дейности, които са изпълнени и са 
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идентични или сходни с предмета на възлагане, както и конкретните, предоставени от 

него услуги; (2) лицето, получило услугата (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на 

изпълнените дейности; (4) датата, на която е приключило изпълнението, с описание на 

конкретния документ, удостоверяващ приемане на изпълнените услуги.  

В случаите, в които Участникът декларира осъществени от него услуги при 

изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, 

се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за 

които може да представи съответните доказателства. 

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка по 

тази обособена позиция, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване 

се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез които се доказва 

достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: (1) Списък на 

услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 

години, считано от датата на подаване на офертите, съдържащ посочване на 

стойностите, датите и получателите; (2) Доказателства за всяка извършена услуга, 

посочена в Списъка по предходната точка. 

 

3.1.2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с екип 

от експерти (надзорен екип), с определена професионална компетентност, 

съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко ангажиран с 

изпълнението на услугите, предмет на поръчката, състоящ се като минимум от следните 

експерти: 

 

3.1.2.1. Ръководител надзорен екип, който да отговаря на следните минимални 

изисквания: 

а) има призната образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, 

със строителна инженерна специалност или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни 

експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); 

б) притежава минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата му 

специалност; 

в) има опит като ръководител на екип, упражнявал строителен надзор на минимум 2 

(два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и/или на улици и съоръженията към тях. 

 

3.1.2.2. Експерт по част „Пътна“, който да отговаря на следните минимални 

изисквания: 

а) има призната образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с 

придобита специалност „Пътно/Транспортно строителство“, или еквивалентна (вкл. и за 

чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); 

б) притежава минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му 

специалност; 

в) има опит като член на екип, упражнявал строителен надзор на минимум 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 
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реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и/или на улици и съоръженията към тях. 

 

3.1.2.3. Експерт по част „Конструкции“, който да отговаря на следните минимални 

изисквания: 

а) има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с 

придобита специалност „Промишлено и гражданско строителство“, или „Строителство 

на сгради и съоръжения“, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или 

експерти, с придобита в чужбина специалност); 

б) придобил е минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му 

специалност; 

в) има опит като член на екип, упражнявал строителен надзор на минимум 2 (два) 

строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинската и/или републиканската 

пътна мрежа и/или на улици и съоръженията към тях. 

 

3.1.2.4. Отговорник/специалист по контрола на качеството, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: 

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, 

ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 

придобита в чужбина специалност); 

б) има минимум 1 (една) година опит в осъществяването на контрол на качеството на 

влаганите строителни материали и продукти и съответствието им с нормите за 

безопасност при изпълнение на строително-монтажни работи; 

в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 

(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ. 

 

3.1.2.5. Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: 

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, 

ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 

придобита в чужбина специалност); 

б) има минимум 1 (една) година опит в областта на безопасността и здравето при работа 

в строителството. 

в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 

(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 

безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.). 

 

Пояснения: Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на 

експертите от предлагания от него надзорен екип отделни лица (един експерт не може 

да съвместява две позиции от изискуемия екип). 

 

Доказване: При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 

поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само 
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посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 

Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП, като предостави 

данни и информация относно: (1) три имена на всяко едно от предложените от него 

лица от изискуемия надзорен екип, който ще изпълнява консултантските услуги по 

упражняване на строителен надзор и номера му в списъка към 

Лиценза/Удостоверението; (2) позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, 

членове на надзорния екип, съобразно минималните изисквания на Възложителя, 

посочени по-горе; (3) професионална квалификация, съгласно информацията, 

съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито 

образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало 

дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид 

образование/образователно-квалификационна степен и специалност; (4) допълнителна 

професионална квалификация – сертификат, валидно удостоверение или друг 

еквивалентен документ – индивидуализира се наименованието на документа; номер и 

дата на издаването му; издател на документа, обхват (когато е приложимо); (5) 

правоотношението, в което са експерта и Участника; (6) общ професионален опит 

– конкретен период в изпълнение на съответната професионална дейност (от 

конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани функции, 

работодател; (7) специфичен професионален опит посочване на строежа/жите, при 

изпълнението на които експертът е упражнявал надзорна дейност и предмета на 

изпълнените експертни дейности (когато е приложимо). 

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка по 

тази обособена позиция, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване 

се представя документа по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чрез който се доказва 

достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Списък на лицата от 

предлагания от него надзорен екип, определен за изпълнение на надзорните дейности, с 

посочена професионалната компетентност на тези лица. 

 

3.1.3. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за 

управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, 

с предметен обхват, включващ и строителен надзор.   

 

Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставеното в т. 3.1.3. минимално 

изискване, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

ЕЕДОП, като по отношение на конкретно притежавания от него Сертификат впише 

информация относно: (1) наименование на Стандарта, който прилага, (2) неговия 

обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в 

които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на 

приложимост). 

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка по 

тази обособена позиция, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване 
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се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, чрез които се доказва 

достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Копие на валиден 

Сертификат за разработена и внедрена от Участника система за управление на 

качеството, с предметен обхват, включващ и строителен надзор. 

 

Представяните от Участниците сертификати трябва да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на 

изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

 Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки, както 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. В този случай, Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 

мерки са еквивалентни на изискваните. 

 

3.2. При участие по обособена позиция №2: 

 

3.2.1. През предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е 

изпълнил поне 2 (две) дейности/услуги, с предмет, идентичен или сходен с предмета 

на настоящата обществена поръчка. 

 

!!! Под „дейност/услуга, с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на настоящата 

обществена поръчка, следва да се разбира: изпълнение на дейности като 

Консултант/Строителен надзор при изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново 

строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на 

сгради. 

 

!!! Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците 

дейности/услуги с конкретен обем, който да се приема като идентичен или сходен с 

обема на настоящата обществена поръчка. 

 

Пояснения: Дейностите/услугите ще се считат за „изпълнени“, когато са  

приключили и резултатите от тях (въведения в експлоатация строеж) са приети без 

забележки до датата на подаване на офертата (налице е документ, удостоверяващ 

приетото изпълнение, издаден от получателя на услугата или от компетентен орган), 

независимо от датата на възлагането им. 

 

Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това 

от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията 

в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, 

т. 1б) от ЕЕДОП, като за всяка, посочена като изпълнена от него услуга предостави 

данни и информация относно: (1) конкретните дейности, които са изпълнени и са 
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идентични или сходни с предмета на възлагане, както и конкретните, предоставени от 

него услуги; (2) лицето, получило услугата (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на 

изпълнените дейности; (4) датата, на която е приключило изпълнението, с описание на 

конкретния документ, удостоверяващ приемане на изпълнените услуги.  

В случаите, в които Участникът декларира осъществени от него услуги при 

изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, 

се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за 

които може да представи съответните доказателства. 

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка по 

тази обособена позиция, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване 

се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез които се доказва 

достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: (1) Списък на 

услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 

години, считано от датата на подаване на офертите, съдържащ посочване на 

стойностите, датите и получателите; (2) Доказателства за всяка извършена услуга, 

посочена в Списъка по предходната точка. 

 

3.2.2. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с екип 

от експерти (надзорен екип), с определена професионална компетентност, 

съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко ангажиран с 

изпълнението на услугите, предмет на поръчката, състоящ се като минимум от следните 

експерти: 

 

3.2.2.1. Ръководител надзорен екип, който да отговаря на следните минимални 

изисквания: 

а) има призната образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, 

със строителна инженерна специалност или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни 

експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); 

б) притежава минимум 5 (пет) години професионален опит по признатата му 

специалност; 

в) има опит като ръководител на екип, упражнявал строителен надзор на минимум 2 

(два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на сгради. 

 

3.2.2.2. Отговорник/специалист по контрола на качеството, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: 

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, 

ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 

придобита в чужбина специалност); 

б) има минимум 1 (една) година опит в осъществяването на контрол на качеството на 

влаганите строителни материали и продукти и съответствието им с нормите за 

безопасност при изпълнение на строително-монтажни работи; 

в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 

(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху 
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качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ. 

 

3.2.2.3. Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: 

а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, 

ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 

придобита в чужбина специалност); 

б) има минимум 1 (една) година опит в областта на безопасността и здравето при работа 

в строителството. 

в) притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 

(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по 

безопасност и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.). 

 

Пояснения: Участникът трябва да определи за всяка от посочените позиции на 

експертите от предлагания от него надзорен екип отделни лица (един експерт не може 

да съвместява две позиции от изискуемия екип). 

 

Доказване: При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така 

поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само 

посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, 

Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП, като предостави 

данни и информация относно: (1) три имена на всяко едно от предложените от него 

лица от изискуемия надзорен екип, който ще изпълнява консултантските услуги по 

упражняване на строителен надзор и номера му в списъка към 

Лиценза/Удостоверението; (2) позиция, за която е предложено всяко едно от лицата, 

членове на надзорния екип, съобразно минималните изисквания на Възложителя, 

посочени по-горе; (3) професионална квалификация, съгласно информацията, 

съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито 

образование - номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало 

дипломата; професионалната квалификация, записана в дипломата; образование - вид 

образование/образователно-квалификационна степен и специалност; (4) допълнителна 

професионална квалификация – сертификат, валидно удостоверение или друг 

еквивалентен документ – индивидуализира се наименованието на документа; номер и 

дата на издаването му; издател на документа, обхват (когато е приложимо); (5) 

правоотношението, в което са експерта и Участника; 6) общ професионален опит 

– конкретен период в изпълнение на съответната професионална дейност (от 

конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или изпълнявани функции, 

работодател; (7) специфичен професионален опит посочване на строежа/жите, при 

изпълнението на които експертът е упражнявал надзорна дейност и предмета на 

изпълнените експертни дейности (когато е приложимо). 

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка по 

тази обособена позиция, за доказване съответствие с поставеното минимално изискване 

се представя документа по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чрез който се доказва 
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достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Списък на лицата от 

предлагания от него надзорен екип, определен за изпълнение на надзорните дейности, с 

посочена професионалната компетентност на тези лица. 

 

3.2.3. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за 

управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, 

с предметен обхват, включващ и строителен надзор.   

 

Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставеното в т. 3.2.3. минимално 

изискване, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г 

„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от 

ЕЕДОП, като по отношение на конкретно притежавания от него Сертификат впише 

информация относно: (1) наименование на Стандарта, който прилага, (2) неговия 

обхват, (3) дата на издаване, (4) срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в 

които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на 

приложимост). 

 

На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или 

преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, в 

частта ѝ на тази обособена позиция, за доказване съответствие с поставеното минимално 

изискване се представят документите по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, чрез които се доказва 

достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: Копие на валиден 

Сертификат за разработена и внедрена от Участника система за управление на 

качеството, с предметен обхват, включващ и строителен надзор. 

 

Представяните от Участниците сертификати трябва да са издадени от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на 

изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

 Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки, както 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. В този случай, Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 

мерки са еквивалентни на изискваните. 

 

!!! В случай, че Участник подава оферта за участие и по двете обособени позиции, той 

следва да докаже, че е покрил и съответства на всички минимални изисквания за 

технически и професионални способности, относими за всяка отделна обособена 

позиция. 

 

Пояснения (важими и за двете обособени позиции):  

mailto:kostenetz_adm@kostenetz.com


 
O Б Щ И Н А К О С Т Е Н Е Ц 

 
2030 гр. Костенец , ул. Иван Вазов 2 тел/факс +3597142/3234;2308 

е-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, www.kostenetz.com 
 

 В случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с поставените в т. 3.1. - т. 3.2. минимални изисквания за технически и 

професионални способности като критерии за подбор, се доказват от Обединението - 

Участник, а не от всяко от лицата, включени в състава му, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение 

на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.  

Спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в 

Обединението, съобразно направеното между тях разпределение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на Обединението.  

 Когато Участникът предвижда ползване на подизпълнители, съответствието с 

поставените минимални изисквания за технически и професионални способности се 

доказва от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще им бъде 

възложен за изпълнение. 

 Участникът може да се позове на капацитета на Трети лица (по смисъла на чл. 65, 

ал. 1 от ЗОП), независимо от правната връзка между тях, като по отношение на 

критериите, свързани с професионалната компетентност, може да се позове на 

капацитета на Трети лица, само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит 

се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя ще участват в изпълнението на 

частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

 

Възложителят, на основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП няма да приема представено 

доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от 

лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

Посочените по-горе документи, подлежащи на представяне по реда и при условията на 

чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от 

поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват 

дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ) и за третите лица (ако има такива), в случай, че 

Участникът се позовава на техния капацитет за доказването на този от критериите за 

подбор. 

 

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта и по двете обособени позиции се определя въз 

основа на критерий за възлагане „най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

Критерият „най-ниска цена“ се прилага за оценка на офертите, които съответстват на 

предварително обявените от Възложителя условия и са подадени от Участници, за които 

не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП. 

Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите им с 

предварително обявените от Възложителя условия. 

На първо място се класира офертата на Участника, предложил най-ниска цена за 

изпълнение на възлаганите услуги. 
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При предложени еднакви най-ниски общи цени от двама или повече участници, 

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните 

на първо място оферти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 

 

В предлаганата цена за изпълнение следва да бъдат включени всички необходими 

и присъщи разходи за точното, пълно, качествено и срочно изпълнение на дейностите, 

предмет на поръчката във вид и обем съответстващ на изискванията на възложителя. 

и  

Предложените цена, следва е с не повече от два знака след десетичната запетая. При 

несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на направеното ценово предложение! 

 

 

РАЗДЕЛ V.1. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.т. 1-7 и 

чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. – 

Информацията относно личното състояние се посочва в Част III: Основания за 

изключване от ЕЕДОП. 

 

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. 

 

 Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участници, за които важат забраните 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 
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(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия 

закон. 

 

 Други основания за отстраняване 

Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата: 

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл.72, ал. 3-5 от ЗОП; 

4. участници, които са свързани лица. 

 

РАЗДЕЛ V.2. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Подаване на заявление за участие и оферта по обособените позиции: 

Всички документи трябва да са: 

1. Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис, 

освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им; 

2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това 

лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 

изпълнението на такива функции; 

3. Офертите за участие се изготвят на български език. 

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

обявените от възложителя условия и изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

5. Документите по т. 4. се представят, в запечатана непрозрачна опаковка, върху 

която се посочва следното: 

 

А) Наименованието на Участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо. 

Б) Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника. 

Г) Наименованието на поръчката и обособената позиция за която се участва. Опаковката 

включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. 

Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с 

изискванията към личното му състояние или критериите за подбор посочени в 

настоящите указания изисквания ще бъде отстранен от участие в процедурата по 

възлагане на обществената поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 7 – 10 от 

ППЗОП. 

 

Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци, както следва: 
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1. Списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от участника – 

попълва се Образец № 1; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице, 

за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката съдържащо информация относно личното състояние и 

критериите за подбор попълва се Образец № 2; 

 

2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

 

2.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази 

данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

2.1.2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, за всеки от 

участниците в обединението се представя отделен ЕЕДОП. 

2.1.3. 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, който съдържа 

информацията по т. 1 по-горе. 

2.1.4. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят 

за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 

2.1.5. 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 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко 

лице или за някои от лицата. 

2.1.6. 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 съответния стопански субект. 

2.1.7. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и 

документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

2.1.8. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на 

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези 

мерки се описват в ЕЕДОП. 

2.1.9. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие, че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална. 

 

Важно! 
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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. 

 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, 

т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 

2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки се представя 

задължително в електронен вид. 

 

Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система 

за eЕЕДОП възложителят създава образец на ЕЕДОП за конкретната процедура, чрез 

маркиране на полетата, които съответстват на поставените изисквания, свързани с 

личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираните 

файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица на профил на купувача 

като приложение с останалата документация за обществената поръчка. 

 

2.2. УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП: 

 

Участниците следва да изтеглят файла с предоставеният образец на ЕЕДОП от профил 

на купувача от досието на поръчката, след което да заредят изтегленият файл (XML 

формат) в системата за еЕЕДОП. Системата може да се достъпи 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. Участникът попълва 

необходимите данни и изтегля документа (espd-response), след което ЕЕДОП следва да 

се подпише с електронен подпис от съответните лица и да се запише на подходящ 

оптичен носител (CD/мобилна флаш памет), който да се приложи в опаковката с 

офертата. 

 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, 

предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се 

съхранява локално на компютъра на потребителя. 

 

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, /когато е 

приложимо/; 

3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да 

докаже, че: 

 

3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
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3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, работен, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

 

3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

 

3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 

Важно: 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта 

и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на 

процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото 

да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата 

или акта. 

 

Пояснение: Видовете документи, чрез които участниците доказват предприетите 

мерки за надеждност и органите по издаване, са посочени в чл. 45, ал. 2 ППЗОП 

 

4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение 

за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е 

регистрирано юридическо лице), когато е приложимо - представя се заверено от 

участника копие; 

 

5. Техническо предложение по обособената позиция, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 

б) предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, в съответствие с 

изискванията на възложителя; 
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б.1. Указания, свързани с изготвяне и представяне - „Предложение за изпълнение на 

поръчката” 

б.1.1. Указания за съдържанието на „Предложение за изпълнение на поръчката” 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на Участника трябва да докаже, че той е 

наясно със същността и обхвата на настоящата поръчка. Участникът трябва да представи 

своето виждане за изпълнение на дейностите за всяка от обособените позиции, за които 

подава оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и актуалните 

нормативни документи, гарантирайки срочното и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката. 

„Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да се състои от: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, заложени в Техническата спецификация, изготвено съгласно Образец № 8. 

б.1.2. Указания за представянето на „Предложение за изпълнение на поръчката” Всеки 

участник задължително трябва да представи „Предложение за изпълнение на поръчката”. 

За да бъде прието „Предложение за изпълнение на поръчката” за разработено, то трябва 

да бъде: 

• със съдържание и в обхват съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т. б.1.1 

• да се отнася до обособена позиция от настоящата обществена поръчка 

• да бъде в съответствие с Работните спецификации на Възложителя и изискванията на 

действащото законодателство. 

„Предложение за изпълнение на поръчката” не трябва да съдържа никаква информация, 

отнасяща се до оферираната в плик "Предлагани ценови параметри"цена. 

„Предложението за изпълнение на поръчката” е неразделна част от Договора.  

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (Образец №3); 

г) декларация за срока на валидност на офертата - (Образец №4); 

д) декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 44, ал. 5 от 

ЗОП за липса на свързаност с друг участник - (Образец №5); 

e) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по 

Образец №6 (оригинал). В случай, че участникът в процедурата е обединение, 

декларацията се представя от всеки участник в обединението. 

 

6. Плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа «ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» по обособената позиция за която се участва, съгласно Образец № 7 

 

Извън плика "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената, предложена от Участника 

 

РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ 

В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Условия за участие в процедурата 

1.1 В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството 
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на държавата, в която е установено. Участник не може да бъде отстранен от процедурата 

за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му 

форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят 

съответната доставка в държавата членка, в която са установени. 

1.2. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите 

нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 

различни от тези условия и изисквания от страна на участника ще доведе до 

отстраняването му. 

1.3. 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. 

1.4. Всеки участник има право да представи само една оферта за обособена позиция, като 

офертата не може да се предлага във варианти. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

 

2. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

2.1. Когато се предвижда участие на подизпълнители, отделен ЕЕДОП задължително се 

представя от всеки от тях: 

2.2. Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с 

които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да: 

 

1. посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще се 

извършват, и дела на тяхното участие; 

2. представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки 

от тях съобразно вида и дела на тяхното участие; 

3. доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

 

2.3. 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. 

2.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 

т. 2.3. 

2.5. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

 

3. ОБЕДИНЕНИЕ: 

3.1. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. 

 

3.2. 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. 
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3.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към 

заявлението за участие се представя копие на документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението. В документа за създаване на обединение следва 

по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна 

отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на 

договора. Като минимално съдържание договора задължително трябва да съдържа 

клаузи, които да гарантират, че: 

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. 

3.4. 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 

3.5. 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; 

3.6. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта. В 

процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

3.7. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за 

подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника. 

 

4. Място и срок за подаване и отваряне на оферти 

4.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

Документите, свързани с участието в процедурата си лично или чрез упълномощено 

лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес ул. „Иван Вазов“ 

№2, гр. Костенец, п.к.2030, деловодство, община Костенец. 

4.2. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в обявлението за възлагане на 

обществена поръчка. 

4.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя. 

4.4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

4.5. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 

започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в 

сградата на община Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, гр. Костенец, Заседателна зала.  
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5. Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, 

обявени на интернет страницата на община Костенец, най-малко два работни дни 

преди тяхното отваряне. Преди отварянето на ценовите предложения комисията обявява 

на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, 

когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

 

1. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора за обособена позиция от 

обществената поръчка е в размер на пет на сто (5%) от стойността на договора за 

съответната обособена позиция без ДДС. Валидността на банковата гаранция за 

изпълнение следва да бъде до 30 календарни дни след края на договора за обществена 

поръчка. 

 

2. Гаранциите се представят в една от следните форми: 

 

2.1. депозит на парична сума в лева по следната банкова сметка на Възложителя:  

Банка: "ЦКБ" - АД, клон Костенец, гр. Костенец, ул.”Търговска” № 11А  

IBAN: BG14CECB97903342549800, BIC: CECBBGSF 

2.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя; 

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 

3. Определеният изпълнител избира свободно формата на гаранцията за 

изпълнение на договора за обществена поръчка. 

 

Ако определеният изпълнител избере да предостави банкова гаранция, то тя 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. 

 

Ако гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, тя следва 

да бъде изготвена съгласно образец 9 или в друг образец, който съдържа еквивалентни 

или по-добри условия за възложителя 

В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, 

банковата гаранция трябва да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност 

на територията на държава-членка на Европейския съюз или от банка 

с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или 

сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг. 

Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то 

тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – 

гарант. 
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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. 

 

4. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на 

Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да 

не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

5. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

РАЗДЕЛVIII. ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител участник по реда и 

при условията на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона на обществени поръчки. При 

подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи 

следните документи: 

 

1. Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 и на 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, освен когато законодателството 

на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези 

обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на 

възложителя. 

• Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

закона на държавата, в която е установен. 

• Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в държавата, в която той е установен. 

• Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от 

членовете в обединението 

• Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за 

създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че 

обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 

представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 

установени. 
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2. Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии 

за подбор . 

 

Документите по т. 1. и 2. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 

има такива 

Забележка: В случай, че някои от горните документи вече са били представени или 

са служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп 

до националните бази данни на държавите членки, същите не се представят. 

 

3. Оригинал (ако гаранцията е банкова или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя) на документ за гаранция 

за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена 

поръчка и настоящата документация. 

 

РАЗДЕЛ IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

Участниците получават неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията 

на адрес: http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-uprajniavane-na-stroitelen-nadzor-po-

vreme-na-stroitelstvo 

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението 

и документацията за обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за 

получаване на офертите. 

Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 3-дневен срок от 

получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването. 

 

Обмяна на информация 

 

1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по 

реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или 

техни представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването 

и приемането на документацията за участие. 

2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение 

към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 

извършваните от тях действия по или във връзка с публичното състезание, освен в 

случаите и по реда, определени с документацията. 

3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко 

свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок 

от издаването им. 

4. Решенията по т. 3 се изпращат: 

1. на адрес, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

2. по факс. 
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5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата 

на получаване на решението. 

6. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени 

в т. 5, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се 

смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

7. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата 

законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

Подаване на жалба 

 

1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 

уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на 

узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното 

действие. 

 

2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 

възложителя, чието решение се обжалва. 

 

3. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ Х. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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