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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Костенец 000776349
Пощенски адрес:
ул. Иван Вазов № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Костенец BG412 2030 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж. Анна Красимирова Чукова - главен 
инженер на община Костенец

+359 71422308

Електронна поща: Факс:
kostenetz_adm@kostenetz.com +359 71423234
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.kostenetz.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-stroitelen-nadzor-obekt-st-
karadzha

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-stroitelen-nadzor-obekt-st-karadzha
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
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Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Стр.надзор, КБЗ, изготв.на техн.паспорт и оконч.доклад на 
обект:Реконстр.на уличен водопровод и реконстр.и рехабил.на на уличното 
платно,тротоари и бордюри на улица Ст.Караджа,гр.Костенец
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 71521000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на 
инвестиционните проекти, в т.ч. и КСС.
Изпълнението на техническата спецификация за строителство се базира на 
видовете СМР, определени с инвестиционните проекти за конкретния строеж 
и основаващи се на проектните технически решения на проектанта.
С Техническата спецификация за строителство се определя рамката за 
изпълнение на основни видове дейности.
След влизане в сила на Разрешението за строеж, Изпълнителят започва 
строителството, съобразно изискванията на документацията за 
обществената поръчка, предоставената от него оферта, с която е избран 
за изпълнител, договора за изпълнение и нормативните изисквания.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 106250 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да
Не 

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 71521000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Територията на Община Костенец
код NUTS:¹ BG412

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
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изисквания)
Консултантът упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от 
правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически 
компетентности, необходими за упражняване на строителен надзор. Екипът 
трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, като следи за 
спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в 
строителството; подписва всички актове и протоколи по време на 
строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията 
за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и 
протоколите, съставени по време на строителството; изготвя окончателен 
доклад до възложителя, след приключване на строително - монтажните 
работи. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 106250 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:
Срокът за изпълнение е с продължителност, съвпадаща със срока за 
изпълнение на СМР.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участникът трябва да притежават валиден Лиценз за извършване на 
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството (параграф 128 от Преходни и 
заключителни разпоредби на ЗИДЗУТ) или валидно Удостоверение за 
извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от 
началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), 
съобразно изискванията на чл. 166, ал. 2 и 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 лица 
регистрирани на територията на Република България или еквивалентен 
документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват 
такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на 
Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за 
Европейско икономическо пространство.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 
изискването, като посочи в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП вида, 
номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица 
аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ 
правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) 
да изпълни предмета на поръчката.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“ на 
консултанта, упражняващ строителен надзор по време на строителството, с 
покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или 
произтичащо от нормативен акт.
Доказателството се представя под формата на заверено от участника копие 
на застраховка „Професионална отговорност“, или валиден еквивалентен 
документ, или декларация, или удостоверение за наличието на такава 
застраховка от компетентните органи, съгласно националния му закон, или 
чрез посочване на препратка към публичен регистър в случай, че същите 
не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална 
база данни.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
По т.1:  Застархователната полица да е учредена за сума, покриваща 
трета категория обекти.

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата Участникът трябва е изпълнил дейности/услуги с предмет и обем, 
идентичен или сходен с предмета на поръчката.
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.Забележка: Участникът трябва да определи за всяка от 
посочените позиции на експертите от предлагания от него надзорен екип 
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отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от 
изискуемия екип). Участник, предложил едно лице за двете длъжности, ще 
бъде отстранен. Важно: Под „еквивалентна специалност” освен в случаите 
когато е придобита в чужбина следва да се разбира и придобити 
специалности приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, 
при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на 
сто от учебната програма на съответната специалност. По отношение 
ключовите експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 
2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални 
квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел 
достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С 
Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи 
национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии 
в държавите членки съгласно чл.59 „Прозрачност“ от изменената Директива 
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 
година относно признаването на професионалните квалификации. 
Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности 
от лица, придобили образованието си в чужбина, или получили специалност 
с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за 
доказване на еквивалентността е на участника.Доказване: При подаването 
на офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставените 
минимални изисквания за технически и професионални способности, 
посредством попълване на изискуемата информация в еЕЕДОП, Част IV 
„Критерии за подбор“, Раздел „В: Технически и професионални 
способности“, като предостави данни и информация относно:  (1) три 
имена на всяко едно от предложените от него лица от изискуемия екип за 
изпълнение на строителния надзор, които ще изпълняват дейностите, 
предмет на възлагане;  (2) позиция, за която е предложено всяко едно от 
лицата, членове на изискуемите екипи, 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 за 
лицата, за които се изисква такива; (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 и валидност (когато е 
приложимо); (5) професионален опит – видове СМР, за което лицето е било 
включено в екип по упражняване на строителен надзор; конкретен период в 
изпълнение на съответния обект; заемана длъжност по време на изпълнение 
на обекта (когато е приложимо). Посочената информация се попълва според 
минималните изисквания, поставени към съответния експерт.
3. Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на 
договора с акредитирана строителна лаборатория от Изпълнителна агенция 
"Българска служба по акредитация"... Продължава в Раздел VI 
Допълнителна информация.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
По т.1: Участникът да е изпълнил услуга/и по упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на реконструкция и/или рехабилитация 
и/или и или ремонт на улици или еквивалентна дейност на път/пътища 
и/или улица/улици и/или пътни съоръжение/ съоръжения. 
По т.2: Екс.по част „Пътна“-да притежава образов.-квалификационна 
степен магистър или еквивалентна образов.степен, когато е придобита в 
чужбина;да е в проф.област /квалификация/ Строит.инженер, спец.„Пътно 
строителство“ или „Транспортно строителство“, или еквивалентна спец.;да 
има проф.опит по спец.от минимум три години; Експ.по част „ВиК“-да 
притежава образов.-квалификационна степен магистър или еквивалентна 
образ.степен,когато е придобита в чужбина;да е в 
проф.област /квалификация/ Строит.инженер, спец.„ВиК“, или еквивалентна 
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спец.;да има проф.опит по спец.от минимум три години;Експ.по част 
„Геодезия“ - с образов.-квалификац.степен магистър или еквивалентна 
образов.степен,когато е придобита в чужбина по спец. 
„Геодезия,фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“, 
или „Геодезия“, или еквивалентна спец.;да има проф.опит по спец.от 
мин.три години; Екс.по част КБЗ -образов.квалификационна степен 
магистър или еквивалентна образо.степен, когато е придобита в чужбина, 
да е в проф.област /квалификация/ Строит.инженер,или еквивалентна 
спец.; да има проф.по специалността от минимум три години, да притежава 
валидно у-е за преминато обучение по Наредба 2/2004 за БЗ при изв.на 
СМР. Всеки от експертите следва да притежава опит в екип по упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на реконструкция и/или 
рехабилитация и/или и или ремонт на поне два обекта – улица с прилежащ 
водопровод.
По т.3: Лабораторията следва да бъде с минимален обхват: изпитване на 
асфалтови смеси, положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни 
почви, пътни настилки, вземане на проби (извадки) от асфалтови смеси, 
положени и уплътнени асфалтови пластове, строителни почви.
4.Сертификатът за качество трябва да е с обхват на сертификацията в 
сферата на строителния надзор по време на строителството и да е валиден 
към датата на подаване на офертата в деловодството на Възложителя. 
Участник представил информация в ЕЕДОП или документ в офертата, който е 
с изтекла валидност, не е в сферата на строителството или не е на името 
на участника (обединението, подизпълнителя, терото лице), ще бъде 
отстранен.Забележка: Сертификатът трябва да е издаден от независими 
лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти 
от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг 
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация 
на органи за оценяване на съответствието.При сключване  на договора 
Възложителят изисква заверено копие на сертификата за управление на 
качеството (или еквивалентния документ), деклариран в ЕЕДОП, а ако 
срокът на валидност е изтекъл – нов валиден сертификат или еквивалентен 
документ. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп 
до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните 
срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в 
състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на 
изискваните.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, 
когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него 
причини.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Съгласно Техническата спецификация и Проекта на договор

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката
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Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание  

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/10/2019 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
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Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/10/2019 дд/мм/гггг Местно време: 10:30

Място: гр. Костенец 2030, ул.Иван вазов № 2, административната сграда на Община Костенец
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на публичното заседание могат да 
присъстват представители на участниците, подали оферти и средствата за 
масово осведомяване

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Продължение от Раздел III.1.3) Доказване: При подаването на офертата, 
Участникът декларира съответствието си с така поставените минимални 
изисквания за технически и професионални способности, посредством 
попълване на изискуемата информация в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за 
подбор“, Раздел „В: Технически и професионални способности“, като 
предостави данни и информация относно:  (1) наименование на 
лабораторията (2) акредитиращ орган (3) дали е собствена или наета (4) 
номер и дата на издаване на акредитиращия документ или сертификата, 
датах на валидност на акредитацията или сертификата.
4.Участникът да притежава внедрена система за управление на качеството 
в областта на упражняване на стпроителен надзор ISO 9001 или 
еквивалентна система.
Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на 
договора без включен ДДС. Гаранцията се представя при подписване на 
договора за обществената поръчка и се освобождава до 30 дни след 
приключване на всички възложени с настоящия договор работи и подписване 
на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа –
Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 
година.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение на договора. Начин на плащане: Авансово 
плащане - предвижда се извършване на авансово плащане в размер от 50 % 
(петдесет на сто) от стойността на договора. Плащането се извършва в 30 
(тридесет) дневен срок, след предоставяне на фактура в оригинал за 
авансово предоставените средства.Срокът за плащане започва да тече, 
считано от момента на настъпване на последното (във времево отношение) 
от условията.Окончателно плащане - в размер, равен на цената по 
договора, след приспадане на авансовото плащане. Плащането се извършва 
в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен протокол за 
одобрение на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура в оригинал.За да 
бъде извършено плащане, трябва да са изпълнени всички, посочени в 
предходното изречение условия. Срокът за плащане започва да тече, 
считано от момента на настъпване на последното (във времево отношение) 
от условията.Сумата от стойностите на авансовото и окончателното 
плащания не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.
Договора ще бъде сключен под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП 
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(договор с отложено изпълнение), като неговото действие и изпълнение се 
поставят в зависимост от наличие на осигурено финансиране. Плащания по 
договора ще се осъществяват само и единствено в условията на осигурено 
финансиране и в рамките на общата стойност за обекта по договора. Ако 
финансирането не бъде осигурено, на основание чл. 114 от ЗОП, всяка от 
страните може да поиска прекратяване на договора след изтичане на 3 
месечен срок от сключването, като нито една от страните не дължи 
неустойка на другата.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по 
чл.100, ал.3 от ЗОП (след изтичане на 14 дни от публикуване  на 
настоящото обявление в РОП на АОП).

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 25/09/2019 дд/мм/гггг
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Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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