
 

                                                                                                                                  
                                                                          

                                                   

 
               ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” 

                                www.opе.moew.government.bg 
 

“Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и Кохезионния фонд, както и 
от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013” 

 

 

DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Добрич" 

                                Договор за безвъзмездна помощ DIR- 5112122-C011 от 14.12.2012 г. 
 

 
 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 
 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
 

 
Изпълнение на строителен надзор за строителство на регионално депо Стожер по 

FIDIC като част от проект No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Добрич", финанасиран по Опертативна 

програма "Околна среда 2007 - 2013г." 
 
Този документ е създаден в изпълнение на проект DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, финансиран от 
Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд  на Европейския съюз и 
правителството на Р България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на околната среда и водите. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

  Европейски фонд за регионално развитие 
Кохезионен фонд 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Възложител на поръчката 

Община град Добрич  

Ул. България, 12 

Гр. Добрич  9300 
 

Основание за поръчката 
 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените 
поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие 
условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и 
приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на 
поръчката. 
 

Мотиви за избор на процедурата 
 

Мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че естеството на дейностите, 
включени в обхвата на обществената поръчка, позволява достатъчно точно да се определят 
техническите спецификации (обстоятелство, изключващо прилагането на ограничена по 
своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог 
или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е 
налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден 
в ЗОП за открита процедура. 
 

Предмет на поръчката 
 

Предметът на поръчката включва:   

1. Осъществяване функциите на Инженер през етапа на извършване на строителни  
и монтажни работи, свързани с изграждане на регионално депо за отпадъци в землището на 
с. Стожер, Община Добричка, съгласно изискванията на Договорни условия за строителство 
за строителни и инженерни проекти, проектирани от възложителя. Общи условия. 
Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), Първо издание, 1999г. 
Второ издание на български език: Българска асоциация на архитектите и инженерите-
консултанти (БААИК), 2008г.(FIDIC Червена книга); 

2. Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ при 
извършване на строителни и монтажни работи свързани с изграждане на регионално депо за 
ТБО в землището на с. Стожер, Община Добричка.  
 Изпълнението предмета на настоящата поръчка следва да бъде в съответствие с 
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Настоящата обществена поръчка се отнася за дейност, планирана в рамките на проект 
DIR – 5112122-13-81 „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ”, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „ОКОЛНА 
СРЕДА” 2007-2013г., финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен 
фонд  на Европейския съюз, както и правителството на Р България чрез Оперативна 
програма Околна среда 2007 – 2013 г.  
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Забележка :  

a) FIDIC е Международен съюз на инженерите - консултанти, като 
съкращението е образувано от началните букви на наименованието на френски език и 
по своята същност това е Международен съюз на националните сдружения на 
инженерите - консултанти. 

б) Навсякъде в тръжните документи избраният за ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящата 
обществена поръчка се счита за „КОНСУЛТАНТ” по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, за 
„ИНЖЕНЕР” по смисъла на „FIDIC, ЧЕРВЕНА КНИГА”. 
 в) В изпълнение предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява строителен 
надзор спрямо: 

- дейностите по Договор за «Строителство на Клетка 1, производствени и 
обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД 
с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни 
обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)», съгласно общите и специфичните 
условия на Договора по FIDIC – Червена книга”, вкл. доставка и монтаж на технологично 
оборудване. 
  
 
Място и срок за изпълнение на поръчката 
 

Мястото за изпълнение на поръчката е : Мястото за изпълнение на поръчката е ПИ 
№000056 в землището на с.Стожер, община Добричка, като в град Добрич ще се 
осъществяват и координационни срещи, доколкото са необходими за изпълнение на 
задачите. 
Срок за изпълнение : 

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е с обща продължителност не повече 
от 27 месеца. Срокът по договора започва да тече от датата на получаване на писмено 
известие от страна на Възложителя. Възложителят ще изпрати писмено известие след 
подписване на договор за «Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, 
площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните 
условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от 
Възложителя (Червена книга)»  

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката приключва на 30.06.2015 г.,  
Срокът за изпълнение на договора включва: 
1. Предвиденият срок за изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта е  не по-

късно от 31.12.2014г. 
2. Периодът за съобщаване на дефекти е 6 месеца, който започва да тече след 

въвеждане на обекта в експлоатация /удостоверен със сертификат за приемане на обекта/. 
Срокът приключва с издаване на „Сертификат за изпълнение”, съгласно клауза 11.9 

от Договорните условия на „FIDIC - Червена книга”; 
 

Начин на плащане 
 

Заплащането на цената на Договора ще се извършва съгласно договорните условия по 
следната схема : 

І 
ПЛАЩАНЕ 

ІІ 
ОПРАВДАТЕЛНИ 
ДОКУМЕНТИ 

ІІІ 
СРОК 

                                                 ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ 

1. Първо плащане  в � Фактура – оригинал за Изпълнителят представя на 
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размер на 5 % от 
стойността на Договора 

авансово плащане 
� Встъпителен доклад 

на    Изпълнителя, 
придружен с приемо-
предавателен протокол, 
подписан от страните 
по договора 

Възложителя документите в срок 
до 20 (двадесет) работни дни от 
датата на сключване на договора. 
Първото плащане е платимо до 10 
(десет) работни дни от датата на 
одобряването на документите от 
Възложителя. 

2. Размерът на всяко едно 
от междинните 
тримесечни плащания 
представлява % от 
стойността на Договора (за 
стр. надзор), базиран на 
процента сертифицирани 
дейности от: 
Договор за: 
„Строителство на Клетка 
1, производствени и 
обслужващи сгради, 
площадки и съоръжение 
за възстановяване на 
материали на РД 
с.Стожер по Договорните 
условия на FIDIC за 
строителство на 
строителни и инженерни 
обекти, проектирани от 
Възложителя (Червена 
книга)”. 
Общият размер на  
междинните плащания е 
90% от стойността на 
Договора. 

� Междинен тримесечен 
доклад за изпълнение на 
договора, придружен с 
копия на Актове на 
ИНЖЕНЕРА за сертифи-
цираните разходи за 
изпълнените строително 
монтажни работи 

 
� Приемо-предавателен 

протокол, подписан от 
Изпълнителя  

 
� Фактура – оригинал за 

междинно плащане; 
 

Междинните плащания се заявяват 
от Изпълнителя след изтичане на 
всеки тримесечен отчетен период. 
От първото междинно плащане се 
приспада авансовото плащане.  
Междинните плащания са 
пропорционални на одобрените от 
Инженера междинни актове за 
плащане на Строителя на РД 
Стожер. 
Изпълнителят представя на 
Възложителя документите  в срок 
до 10  (десет) работни дни от края 
на отчетния период. 
Междинните плащания са платими 
в срок до 10 (десет) работни дни от 
подписване на приемо-
предавателен протокол от 
Приемателна комисия на 
Възложителя за приемане 
цялостното изпълнение за 
отчетния период 

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ 

Окончателно плащане – 
10 % от стойността на 
Договора (за стр. надзор).  

� Окончателен доклад след 
приключване на дейности-
те по СМР (съгл. чл.168 (6) 
от ЗУТ, придружен с 
Технически паспорт на 
строежа (съгл.чл.176а и 
176б от ЗУТ) и копие на 
Сертификата за приемане 
(съгл. клауза 10.1 от 
Договорните условия на 
FIDIC – Червена книга); 

� Протокол обр. 16 и 
Разрешение за ползване;  
Приемо-предавателен 
протокол, подписан от 
Изпълнителя;  

� Фактура – оригинал за 
окончателно плащане; 

� Банкова гаранция за 
окончателно плащане 
чиято стойност е равна на 

Изпълнителят представя на 
Възложителя документите в срок 
до 3 (три) работни дни, считано от 
датата на Разрешението за 
ползване на строителния обект. 
Окончателното плащане е платимо 
в срок до 10 (десет) работни дни от 
представяне и приемане от 
Приемателна комисия на 
Възложителя на всички документи, 
посочени в колона ІІ. 
Банковата гаранция ще бъде 
освободена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
срок до 7 (седем) работни дни от 
датата на представяне от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  „Сертификат за 
изпълнение” по смисъла на 
подклауза 11.9 от Общите условия 
на FIDIC, Червена книга;  
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размера на сумата по 
окончателното плащане по 
договора за надзор 
(Образец № 15), 
отговаряща на условията 
на Възложителя 

 

 

 
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд 

 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на 
поръчката, както следва : 

 

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите : 

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

- Относно задълженията за опазване на околната среда : 
Министерство на околната среда и водите 
Информационен център на МОСВ : 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 
1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22 
Лице за контакт : Елена Грошева 
Телефон: 02/ 940 6331 
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 
 

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2  
Телефон: 8119 443 

 
А. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
 

1. Право на участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка има 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и описаните в Обявлението и 
настоящата документация изисквания на Възложителя. 

 

2. В случай, че Участникът участва като обединение, тогава членовете в 
обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за 
участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на 
подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и 
процедурата, за която се обединяват. Споразумението трябва да бъде представено от 
Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението трябва да съдържа 
клаузи, които гарантират, че : 
 

2.1. е определен член на обединението, който е упълномощен да задължава, да 
получава указания за и от името на всеки член на обединението; 

2.2. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на члена на 
обединението, определен по т. 2.1; 
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2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период 
на изпълнение на договора; 

2.4 разпределението на дейностите по поръчката, които ще се изпълняват от 
съответните отделни членове, е обезпечено и е изрично ясно кой член какви дейности ще 
извършва.  
 

Членовете в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението 
след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на 
обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на 
горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на 
офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка. 

В случай, че обединението не е създадено за участие в настоящата обществена 
поръчка – следва да бъде представен анекс към първоначално сключения договор, със 
съдържание, съответстващо на горните условия; 
 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25 (3), т.2 от ЗОП, 
не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 
изпълнител Участник е обединение от физически и/или юридически лица. 
 

3. Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и условията, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата. 

 

4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите, са за сметка на 
Участника. Спрямо Възложителя Участниците не могат да предявяват каквито и да било 
претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите 
им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, 
посочени в чл. 39 (5) от ЗОП. Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител 
на обществената поръчка са за сметка на Възложителя. 

 

5. Участникът се представлява от лицата, посочени в удостоверението за актуално 
състояние, или посочени и вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, или 
еквивалентни документи при участник чуждестранно лице, или от лица, специално 
упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено 
пълномощно. 

 

6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
Участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

7. До изтичането на срока за подаване на офертата, всеки Участник в процедурата 
може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

8. Всеки Участник в процедурата може да представи само една оферта. Варианти не 
се приемат. 

 

9. Офертата се представя в един оригинал и две копия, в писмен вид, на хартиен 
носител, надлежно подвързана и номерирана по страници. 

 

10. Офертата се подава на български език. Когато Участникът в процедурата е 
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава 
на български език, регистрационните документи се представят в официален превод, а 
документите, които са на чужд език,  се представят и в превод. 
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„Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Заедно с 
офертата да бъде представено копие от договора.  
 

11. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят 
чрез «заверено от Участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху 
копието на документа е записано: «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят 
на представляващия под заверката и свеж печат на Участника.  

 

12. Относно образците на банковите гаранции, задължителни за Участника са само 
условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, 
в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на 
Участника ще бъде отстранена.  

 

13. Срокът на валидност на офертите е 180 дни от крайния срок за получаване на 
оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя като 
несъответстваща на изискванията. Възложителят може да изиска от класираните 
Участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на 
договора за обществената поръчка.  

 

14. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка Участник, който е :  

14.1. осъден с влязла в сила присъда за : престъпление против финансовата, 
данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от 
Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна 
група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 
престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 

14.2. обявен в несъстоятелност; 
14.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните му закони и подзаконови актове; 
14.4. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 
му закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане 
на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

14.5. лишен от правото да упражнява определена професия (осъществяване на 
строителен надзор) или дейност (строителен надзор) съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението; 

14.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

14.7. който има задължения по смисъла на чл. 162 (2), т. 1 от ДОПК към държавата и 
към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен. 

14.8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

14.9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 14.1., 14.5. и 14.9. се 
прилагат за лицата по чл. 47 (4) от ЗОП, както следва : 
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а. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон;  

б. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

в. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон;  

г. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

д. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон;  

е. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
ж. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата или участника; 
з. в случаите по б. а-ж  и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България.  

14.10. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б.«а» до 
б.«з» по-горе), е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата администрация; 

14.11. сключил договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

14.12. представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 
обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за 
обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие. 

14.13. представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57 (2) от ЗОП. 

14.14. представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова 
гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите. 

15.  Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по т. 14, подт. 14.1-14.11 се прилагат и за подизпълнителите. 
Когато Участникът е обединение, изискванията по т. 14, подт. 14.1-14.11 се прилагат за 
всяко от лицата, включени в обединението.  

16. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, 
e налице някое от обстоятелствата по чл. 47 (1) и (2) от ЗОП. 

 

17. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и 
финансови възможности: 

а) Участникът да притежава „Застраховка за професионална отговорност”   по 
смисъла на чл. 171 от ЗУТ, която да отговаря на предмета на поръчката и да покрива рискове 
за целия срок на изпълнение на Договора.  

б) Да има общ оборот от дейността за предходните 3 (три) счетоводно приключени 
години в размер на не по-малко от 1 200 000,00 (Един милион и двеста хиляди) лева без 
ДДС; 

в) Да има оборот от договори за строителен надзор с подобен предмет на настоящата 
поръчка общо за предходните 3 (три) счетоводно приключени години в размер не по-
малко от 800 000,00 (осемстотин хиляди) лева без ДДС. 
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Забележка: под обект от „подобен характер”  с предмета на поръчката ще се приема, ако 
Участникът е извършвал строителен надзор при изграждане на ново депо за отпадъци или 
реконструкция на действащо или рекултивация на депо за отпадъци - обекти от втора 
категория съгласно Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете обекти (или 
съотносими към тях за чуждестранните участници) или изграждане на инсталация за 
третиране и/или оползотворяване на отпадъци (или съотносими към тях за чуждестранните 
участници). 

 

В случай, че Участникът е учреден или е започнал дейност през последните три 
години и не може да представи информация за общия оборот и за оборота от упражняването 
на строителен надзор за последните три счетоводно приключени години, същият посочва 
това обстоятелство в офертата си и представя информация от датата на учредяване, 
респективно от започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването 
за общ оборот и за оборот от упражняване на строителен надзор от датата на учредяването 
си, респективно от започването на дейността. 

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията се 
прилагат за обединението като цяло.   

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се 
прилагат тях съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56 (2) от ЗОП. 

 

18. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите 
възможности и квалификация на участниците: 

Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на 
участника 

а) Участникът да е упражнявал строителен надзор по смисъла на чл. 166 ЗУТ на не 
по-малко от 1/един/ обект от подобен характер през последните 3 /три/ години, считано до 
крайния срок за подаване на оферти; 

Забележка: под обект от „подобен характер”  с предмета на поръчката ще се приема, ако 
Участникът е извършвал строителен надзор при изграждане на ново депо за отпадъци или 
реконструкция на действащо или рекултивация на депо за отпадъци - обекти от втора 
категория съгласно Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на видовете обекти (или 
съотносими към тях за чуждестранните участници) или изграждане на инсталация за 
третиране и/или оползотворяване на отпадъци (или съотносими към тях за чуждестранните 
участници). 

 

б) Участникът трябва да притежава действащ Лиценз за упражняване на строителен 
надзор по смисъла на чл. 166 (2) ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършва 
такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или 
на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство 
/по смисъла на чл.166 (7) от ЗУТ/, който да е в сила през целия срок на действие на Договора 
за строителен надзор; 

 

в) Участникът следва да разполага с екип от следните ключови експерти : 

Дългосрочни ключови експерти 
- Ръководител надзорен екип (Резидент инженер);  
- Заместник ръководител надзорен екип (Заместник резидент- Инженер); 
- Инженер по качеството и съответствието на материалите;  
- Инженер по количествата (FIDIC, Червена Книга 1999 г.);  
- Инженер – геодезия и вертикална планировка; 
- Инженер – геотехника; 



   
 

 стр. 11 от 29 

 

 

Краткосрочни ключови експерти 
- Експерт „ВиК мрежи”; 
- Експерт „Пречистване на води” 
- Експерт „Газова, горивна и пречиствателна техника и технология”; 
- Експерт „Електроинженер”;    
- Експерт „Машини и съоръжения/техники и технологии за опазване на околната 

среда”;    
- Експерт „Пътно строителство”; 
- Експерт по Част „Конструктивна”;  
- Експерт-Геолог 

 

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на 
договора, се определят като ключови експерти.   

 

Дългосрочни ключови експерти са тези, които са на разположение ежедневно 
през периода на изпълнение на строителните и монтажни работи, свързани с изграждане на 
регионално депо за отпадъци в землището на с. Стожер, Община Добричка. От тях 
Ръководителят и неговия заместник са на разположение и в периода за съобщаване и 
отстраняване на дефекти до издаване на „Сертификат за изпълнение”. 

 

Краткосрочни ключови експерти са тези, които са на разположение ежедневно  
през периода на изпълнение на специализирани подобекти и/или на специализирани видове 
строителни и монтажни работи, свързани с изграждане на регионално депо за отпадъци в 
землището на с. Стожер, Община Добричка. 

 

Експертите, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като 
неключови експерти.  

 

Участниците трябва да представят списък на всички експерти, ангажирани в 
изпълнението на поръчката, като за ключовите експерти се представят автобиографии за 
всеки един ключов експерт. Представените автобиографии следва да бъдат подписани 
собственоръчно от ключовите експерти и парафирани от подписващия офертата, като 
подписът следва да е идентичен на подписа, положен от експерта върху Декларация за 
разположение на ключов експерт (Образец № 10). 

Към автобиографиите се прилагат документи (заверени „вярно с оригинала” копия),  
удостоверяващи професионалната квалификация и опит.  

Участникът следва да разполага с екип от ключови експерти за изпълнение на 
поръчката, със следните минимални изисквания към тях :  
 

А/ ДЪЛГОСРОЧНИ КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 
 

1. Ръководител надзорен екип (Резидент инженер)  
Квалификация: Университетска степен магистър - строителна  инженерна специалност; 
Професионален опит: Минимум 8 г. професионален опит по специалността, от които 
минимум 3 г. опит в строителен надзор; опит като Ръководител надзорен екип на минимум 1 
сходен обект (за строителство на ново или реконструкция на действащо депо за отпадъци 
или рекултивация на старо депо за обезвреждане на отпадъци или изграждане на инсталация 
за третиране и/или оползотворяване на отпадъци) и минимум  1 обект изпълнен с 
договорните условия на FIDIC или еквивалентни, като последните две изисквания могат да 
бъдат удовлетворени и в 1 обект; 

 
2. Заместник ръководител надзорен екип (Заместник резидент- Инженер) 
Квалификация: Университетска степен магистър - строителна  инженерна специалност; 
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Професионален опит: Минимум 6 г. професионален опит по специалността, от които 
минимум 2 г. опит в строителен надзор; опит като Ръководител надзорен екип/Заместник 
ръководител надзорен екип на минимум 1 сходен обект (за строителство на ново или 
реконструкция на действащо депо за отпадъци или рекултивация на старо депо за 
обезвреждане на отпадъци или изграждане на инсталация за третиране и/или 
оползотворяване на отпадъци) и минимум  1 обект изпълнен с договорните условия на 
FIDIC или еквивалентни, като последните две изисквания могат да бъдат удовлетворени и в 
1 обект; 
 

3. Инженер по качеството и съответствие на материалите 
Квалификация: Университетска степен магистър – строителен инженер или инженер - 
химик; 
Професионален опит: Минимум 5 г. опит в строителна лаборатория, свързана с изпитания 
при строителството на инфраструктурни обекти; Минимум 3 г. опит в строителен надзор на 
подобна длъжност (контрол на качеството и приемане на строителните работи); Участие в 
екип на подобна длъжност на поне 1 обект от подобен характер с предмета на поръчката (за 
строителство на ново или реконструкция на действащо депо за отпадъци или рекултивация 
на старо депо за обезвреждане на отпадъци или изграждане на инсталация за третиране 
и/или оползотворяване на отпадъци);  
 
 
4. Инженер по количествата (FIDIC Червена Книга 1999 г.)  
Квалификация: Университетска степен магистър - строителна  инженерна специалност; 
Професионален опит: Минимум 5 пет години професионален опит по специалността; 
Участие в екипи на подобна длъжност (измерване на количествата) на минимум 1  
инфраструктурен обект от подобен характер с предмета на поръчката (за строителство на 
ново или реконструкция на действащо депо за отпадъци или рекултивация на старо депо за 
обезвреждане на отпадъци или изграждане на инсталация за третиране и/или 
оползотворяване на отпадъци). 
 

5. Инженер – геодезия и вертикална планировка 
Квалификация: Университетска степен магистър, инженерна специалност -  геодезия; 
Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж по специалността; участие в екип 
на подобна длъжност за изпълнението на СМР на минимум 1 площен и минимум 1 линеен 
инфраструктурен обект; минимум 2 г. опит в строителния надзор;  
 

6. Инженер - геотехника 
Квалификация: Университетска степен магистър; инженерна специалност - „земна 
механика и фундиране”, „ геотехника”, „ геотехническо инженерство”, “ строителство на 
сгради и съоръжения”(или „промишлено и гражданско строителство”) или еквивалент на 
тези специалности 
Професионален опит: минимум 5 години професионален опит по специалността; участие в 
екип на подобна длъжност за изпълнението на СМР на мин. 1 площен геозащитен  и 
минимум 1 линеен геозащитни инфраструктурен обект, минимум 2 г. опит в строителния 
надзор. 
 

Б/ КРАТКОСРОЧНИ КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ 
 

1. Експерт „ВиК мрежи” 
Квалификация: Университетска степен магистър;  строителна  инженерна специалност  - 
„Водоснабдяване и канализация”; профил – „мрежи и съоръжения” или еквивалент на този 
профил; 
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Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж по специалността, от които 
минимум 3 г. опит в строителен  надзор на ВиК мрежи и съоръжения; 
 

2. Експерт „Пречистване на води” 
Квалификация: Университетска степен магистър; строителна  инженерна специалност   – 
„Водоснабдяване и канализация”; профил – „пречистване на води” или еквивалент на този 
профил; 
Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж по специалността, от които 
минимум  3 г. опит  в строителен надзор на  пречиствателни станции и/или пречиствателни 
съоръжения (за питейни води, за промишлени отпадни води или за инфилтратни води); 
 

3. Експерт „Газова, горивна и пречиствателна техника и технология” 
Квалификация: Университетска степен магистър; инженерна специалност – „газова, 
горивна и пречиствателна техника и технология” или еквивалент на тази специалност 
Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж по специалността;  минимум  3г. 
опит  в  изпълнението на СМР/строителен надзор на газоулавящи и газоотвеждащи системи 
(площен газов дренаж и вертикални газоотвеждащи кладенци) и/или на газопреносни и 
газоразпределителни мрежи и/или на горивни газоочистващи съоръжения и/или инсталации; 
 

4. Експерт „Електроинженер”    
Квалификация: Университетска степен магистър; Електроинженер; 
Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж като електроинженер; минимум  3 
г. опит в изпълнението на СМР/строителен надзор на площадкови електрозахранвания и/или 
при прокарването на външни ел.проводи при реализацията на инфраструктурен/ни обект/ти; 
 

5.  Експерт „Машини и съоръжения/техники и технологии за опазване на околната 
среда”    
Квалификация: Университетска степен магистър; Машинен инженер; 
Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж като машинен инженер; минимум 
3 г. в изпълнението на СМР/строителен надзор свързани с въвеждането в експлоатация на 
модулни технически съоръжения за опазване на околната среда, поне едно от които 
представлява: модулна пречиствателна станция за питейни/отпадни/инфилтратни води или 
модулна помпена станция за води или модулна горивна газоочистваща инсталация и/или 
съоръжение;  
 

6. Експерт „Пътно строителство” 
Квалификация: Университетска степен магистър; строителна  инженерна специалност – 
„Пътно строителство” или еквивалент на тази специалност; 
Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж по специалността; минимум 3 г. 
опит в изпълнението на СМР/строителен надзор на пътен обект на длъжност „пътен 
инженер”; 
 

7.  Експерт по Част „Конструктивна”  
Квалификация: Университетска степен магистър; строителна  инженерна специалност - 
„Конструктивно инженерство” или еквивалент на тази специалност; 
Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж по специалността, от които 
минимум  3 г. опит в изпълнението на СМР/строителен надзор на строителни конструкции ; 
 

8. Експерт-Геолог 
Квалификация: Университетска степен магистър; специалност – „Хидрогеология и 
инженерна геология” или „Инженерна геология” или еквивалент на тези специалности; 
Професионален опит: минимум 5 г. професионален стаж по специалността, от които 
минимум  3г. опит в проучване и изготвяне на геоложки и инженерногеоложки доклади.  
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УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРИЛОЖИ СПИСЪК С ИМЕНА, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ И НА 
ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСПЕРТИ, КОИТО СМЯТА ДА ПРИВЛЕЧЕ В ПРОЦЕСА НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИЯТ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА! 

 

• Експертите: Инженер по качеството и съответствие на материалите; Инженер – 
геодезия и вертикална планировка; Инженер – геотехника и Инженер по 
количествата (FIDIC, Червена Книга 1999 г.) следва да присъстват на строителната 
площадка (ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община Добричка) ежедневно за 
срока на изпълнение на строителните и монтажни работи, предмет на поръчката.  

• Експертите: Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) и Заместник 
ръководител надзорен екип (Заместник резидент- Инженер) следва да присъстват на 
строителната площадка (ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община Добричка,) или 
на територията на гр. Добрич - ежедневно за срока на изпълнение на предмета на 
поръчката, като намаляват присъствието си през периода за съобщаване и отстраняване 
на дефектите.  

• Всички останали ключови експерти следва да присъстват на площадка (ПИ №000056 в 
землището на с.Стожер, община Добричка) по време на извършване на специфични 
СМР на обекта, както и да са на разположение на Инженера – през останалото време.  
 

г) Участникът трябва да разполага с валиден сертификат ISO 9001:2008 за 
система за управление на качеството в строителството (или еквивалент) – заверено от 
участника копие. Участникът се задължава да притежава сертификат, чиито срок на 
валидност покрива целият период на изпълнение на договора. 

Ще бъдат приемани и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 
други държави членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията се 
прилагат за обединението като цяло, а не към 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.  

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

19. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако Участникът 
приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители 
като за свои действия, бездействия и работа. 
 

20. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 
 

Б. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ 

 
I. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

Офертата се състои от следните три части : 

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ , в който се поставят 
документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56 (1), т. 1-6, 8,  11–14 от ЗОП, 
отнасящи се до критериите за подбор на Участниците; 
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2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА“, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, 
съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания; 

3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ , който съдържа ценовото 
предложение на Участника.“  

 

При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в обявлението и 
документацията за участие. 

 

Офертата се подписва от представляващия Участника или от надлежно 
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 
Участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление 
на конкретно лице/а - представляващ/и Участника и не могат да се подпишат и представят 
от пълномощник). 

 
1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  
 

В посочения от Възложителя в обявлението срок, Участникът следва да представи 
оферта, изготвена по приложените образци на документацията за участие (които образци са 
задължителни за участниците), като офертата следва да съдържа изброените в тази точка 
документи.  

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, съгласно чл. 56 (2) от 
ЗОП, документите по чл. 56 (1), т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а 
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, съгласно 
чл. 56 (3) от ЗОП: 

- документите по чл. 56 (1), т. 1 и 6 от ЗОП се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението; 

- документите по чл. 56 (1), т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците чрез 
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25 (2), т. 6 от 
ЗОП; 

- декларация по чл. 56 (1), т.11 се представя само за участниците в обединението, 
които ще изпълняват дейности свързани с услугата, предмет на настоящата обществена 
поръчка; 

Когато Участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, съгласно чл. 56 (4) от ЗОП, офертата се подава на български език, 
документът по чл. 56 (1), т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 
5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, 
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен 
договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

 

За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните 
документи, организирани по следния начин :   

 

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ :  
 

1.1. Списък на документите, съдържащ се в Офертата, подписан от Участника 
(съгласно чл. 56 (1), т. 14 от ЗОП); 

 

1.2  Обща Оферта (Образец № 1) – представя се от представляващия Участника; 
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1.3 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата 
(оригинал) когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 
представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа изрично изявление, че 
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в 
процедурата.  

 

1.4 Документи за правосубектност на Участника (съгласно чл. 56 (1), т. 1 от 
ЗОП) :  

- когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец - копие от 
документа за регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, определено по регистрация 
да представлява дружеството, или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от 
Закона за Търговския регистър; 

- когато Участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност; 
- за лица, които не са регистрирани в Република България - документ за регистрация 

на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът 
бъде преведен на български език с официален превод;  

- когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението; 

- когато Участникът предвижда участието на подизпълнители - документите се 
представят за всеки от тях;  

 

1.5 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 (1)  т. 1, (2), т. 2 и 5 
и (5), т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 2 (оригинал).  

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително 
от лицата, посочени в чл. 47 (4) от ЗОП. 

Когато Участникът в  процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включени в 
обединението. 

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, декларацията се 
представя за всеки от тях.  

Когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, декларацията се представя и в превод. 

 

1.6 Декларация по чл. 47(1), т. 2 и 3, (2), т. 1, 2а /с изключение на 
обстоятелствата по отношение на поръчки по чл.3, ал. 2 от ЗОП/ , 3 и 4 и (5), т. 2 от 
ЗОП, попълнена по Образец № 3 (оригинал) 

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да 
бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно 
чл. 47 (6) от ЗОП.  

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56 (3), т. 1 от ЗОП, при 
условията на чл. 47 (6) от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са 
представени на чужд език се представя и в превод на български език. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя 
за всеки един от тях, съобразно чл. 56 (2) от ЗОП, при условията на чл. 47 (8) от ЗОП. 

 

1.7  Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение 
за поръчката (Образец № 4) – представя се от представляващия Участника.  
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1.8 Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор за 
изпълнение на обществената поръчка (Образец № 5) – представя се от представляващия 
Участника.  

 

1.9  Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от 
ЗОП :  

а) Заверено копие на застрахователна полица за сключена задължителна 
„ Застраховка за професионална отговорност”   по чл. 171 от ЗУТ или еквивалент; 

б) Декларация (Образец № 4а), че ще осигури валидна „ Застраховка за 
професионална отговорност”   по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора; 

в) Заверено копие на Отчет приходите и разходите за всяка една от последните 3 
(три) счетоводно приключени години или декларация (в свободен текст), че същите са 
обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията за ЮЛ и ЕТ. Чуждестранните 
участници - ЮЛ, които не са регистрирани в ТР  представят еквивалентни документи, когато 
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участника е 
установен; 

г) Справка - декларация за общия оборот на Участника и оборота от дейност по 
строителен надзор, подобен на предмета на настоящата поръчка за предходните 3 (три) 
счетоводно приключени години (Образец № 6). В случай, че Участникът е учреден или е 
започнал дейност през последните три години и не може да представи информация за общия 
оборот и за оборота от упражняването на строителен надзор за последните три счетоводно 
приключени години, същият посочва това обстоятелство в офертата си и представя 
информация от датата на учредяване, респективно от започване на дейността, като в този 
случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот и за оборот от упражняване на 
строителен надзор от датата на учредяването си, респективно от започването на дейността. 

 
Забележка: Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да 

представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и 
финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ 
съгласно чл. 50 (2) от ЗОП. 

Когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите се 
прилагат само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 
критериите за подбор.   

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се прилагат 
за всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

1.10  Доказателства за технически възможности и/или  квалификация по чл. 51 
от ЗОП :  

а) Списък на договорите за консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ 
изпълнени през последните три години, считано до крайния срок за подаване на офертите, 
включително стойностите, датите и получателите; номер и дата на акта за предаване на 
строежа/ите или за въвеждането му/им в експлоатация и/или други документи, издадени от 
лица, различни от Участника, доказващи изпълнението на договорите (Образец № 7), 
придружен от препоръки за добро изпълнение на договорите (референции), изброени в 
списъка; 

б) заверено копие на валиден документ, удостоверяващ правото на Участника да 
извършва дейност по упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ, издаден 
по реда на чл. 166 (2) от ЗУТ или от компетентен орган на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, съгласно чл. 166 (7) от ЗУТ; 

в) списък на експертите за изпълнение на предмета на поръчката (Образец № 8), 
който съдържа:  
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- професионална автобиография на ключов експерт (Образец №9). 
Автобиографията се попълва за всеки ключов експерт, ангажиран в изпълнението на 
настоящата обществена поръчка съгласно изисканите ключови експерти от Възложителя. 
Тъй като автобиографията сама по себе си няма доказателствена стойност, към 
автобиографиите се прилагат документи (заверени „вярно с оригинала” копия), 
удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин  наличието на поставените 
минимални нива по отношение на изискването към експертите, свързани с образованието, 
квалификацията и опита на експертите. Представените автобиографии следва да бъдат 
подписани собственоръчно от ключовите експерти, като подписът следва да е идентичен на 
подписа, положен от експерта върху Декларация за разположение на ключов експерт 
(Образец № 10).  

-  декларация за разположение на ключов експерт (Образец №10). Декларацията 
се представя за всеки един ключов експерт, ангажиран в изпълнението на настоящата 
обществена поръчка, съгласно изисканите ключови експерти от Възложителя. 
Представените декларации следва да бъдат подписани собственоръчно от ключовите 
експерти. 

г) Заверено от Участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 за система 
за управление на качеството в строителния надзор (или еквивалент) – чиито срок на 
валидност следва да покрива целия период на изпълнение на договора.  

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се 
прилагат само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 
критериите за подбор.   

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се прилагат 
за всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие – чл. 56 (2) от ЗОП. 

 

1.11 Декларация за ползване/не ползване на подизпълнител/и по чл. 56 (1), т. 8 
от ЗОП (Образец № 11);  

 

1.12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - 
представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца 
приложен към настоящата документация (Образец № 12); 

 
1.13 Документ за внесена гаранция за участие (за банкова гаранция с условията 

на Образец № 13) – банкова или парична гаранция в размер на 6 000 (шест хиляди) лв. - 
оригинал. В случай на участник – обединение възложителят ще приеме за редовна и 
гаранция, внесена от името на един от членовете на обединението.  

Гаранцията се представя в една от следните форми: 
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 
б) банкова гаранция в полза на Възложителя с условията на Образец № 13. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 
Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова, тя следва да е с 

валидност мин. 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 
получаване на офертите.  

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие под формата на  парична 
сума, същото следва да се извърши по банков път, по следната сметка в "Общинска банка" 
АД, клон Добрич:  

IBAN: BG71SOMB91303310000501 
BIC: SOMBBGSF 
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При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в 
банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова 
гаранция в изискуемия размер.  

Участникът ще бъде отстранен от участие от процедурата, ако в банковата 
гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 
Възложителя, че е със срок на минимум валидност 180 (сто и осемдесет) календарни 
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, и че е изрично за настоящата 
обществена поръчка. 

 

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда на 
чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

 
1.14 Споразумение/Договор за обединение с нотариална заверка на подписите (ако 

Участникът е обединение) – в оригинал или в нотариално заверено копие. В този случай 
следва да бъде представен документ, подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият го. В случай, че обединението не е създадено за 
участие в настоящата обществена поръчка – следва да бъде представен анекс към 
първоначално сключения договор, със съдържание, посочено в буква „А. Условия за участие 
в процедурата”, т.2 от настоящите Указания; 

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано 
обединение по ЗЗД. 

   
  1.15 Документ за закупена документация за участие в процедурата (копие). 

 

1.16  Декларация по чл. 56 (1), т. 11 от ЗОП  - (Образец № 14), като справката 
може да бъде получена от НОИ, НАП, Агенция по заетостта и др.; 

Когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, декларацията се 
прилага само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със 
строителния надзор. 

 

1.17. Декларация, с която Участникът декларира съгласие за окончателно 
плащане при представяне на Банкова гаранция за окончателно плащане. 

Тъй като се предвижда изпълнението на Договора да бъде с обща продължителност 
до 27 месеца от получаване на писмено известие от страна на Възложителя, но не по-късно 
от 30.06.2015 г. и в договора с избрания изпълнител ще бъде включен и изискуемият 6 
месечен период за съобщаване и отстраняване на дефекти (който излиза извън обхвата на 
ОПОС 2007-2013), сертифицираното и възстановяването на разходите ще бъде 
регламентирано с включена клауза за разплащане преди изтичане на периода за съобщаване 
на дефекти срещу издаване на банкова гаранция, за сумата на окончателното плащане, в 
полза на Възложителя с продължителност, покриваща периода за съобщаване и 
отстраняване на дефекти до издаване на „Сертификат за изпълнение”  - (Образец № 15).  

 

ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ 
 

1.17 Техническо предложение и приложения към него (Образец № 16), съдържащо 
техническата оферта на Участника за изпълнение на поръчката (съгласно чл. 56 (1),т. 7 и 9 
и чл. 57 (2),т. 2 ЗОП) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, 
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изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, и включва предлаган 
подход за изпълнение на предмета на поръчката съдържащ: 

� Описание на планираните дейности 

� План за изпълнение на дейностите 
� Модел на организационна структура за управление и контрол изпълнението на 

Договора 
 

ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“  

1.18 Ценова оферта - представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
“Предлагана цена”. Пликът съдържа попълнен образец на ценова оферта (Образец № 17) на 
хартиен и електронен носител с електронен файл.  

Забележка: Предлаганата цена следва да не надвишава разполагаемия финансов 
ресурс на Възложителя в размер на 614 870 лв. без ДДС.  

 

2. МЯСТО НА ПОЛУЧАВАНЕ И ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. 

 

2.1 Заинтересуваните лица могат да закупят документацията за участие в 
деловодството на Община град Добрич, на адрес :  

България, гр.Добрич 
ул.”БЪЛГАРИЯ” №12” 
"Център за услуги и информация"  
от 8.00  до 17.00  часа всеки работен ден 
срещу заплащане в касата на Общината на цена в размер на 20.00 лв. (двадесет лева) с 

вкл. ДДС за всеки отделен комплект или срещу представяне на платежен документ за 
внесената сума по следната банкова сметка на Община град Добрич : 

IBAN: BG06SOMB91308410000644 
BIC: SOMBBGSF 
Общинска банка АД, клон Добрич 
Ул.”Независимост”14 
Код за плащане:44 70 00 
най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка. При 

поискване от заинтересовано лице Възложителят ще изпрати документацията за сметка на 
лицето, отправило искането. 

 

2.2. Всяко закупило документацията лице може да поиска писмено от Възложителя 
разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения относно 
документация за участие могат да бъдат правени от лицата, закупили документация, най-
късно до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят 
предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото 
от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили 
документация и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, 
направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията за участие, която 
предстои да се закупува от други лица.  

2.3 Възложителят ще организира 2 посещения на място за извършване на оглед за 
участниците, закупили документация за настоящата обществена поръчка.  

Първото организирано посещение ще се извърши 7 работни дни преди крайния срок 
за закупуване на оферти от 10:30 ч. на ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община 
Добричка.  

Второто организирано посещение ще се извърши на първият работен ден след 
крайния срок за закупуване на оферти от 10:30 ч. на ПИ №000056 в землището на с.Стожер, 



   
 

 стр. 21 от 29 

 

община Добричка. За целта е необходимо всеки Участник да заяви с предварение своето 
участие в организирания от Възложителя оглед на място 2 работни дни преди датата на 
планираното посещение на място на факс: 058/601207. Огледът ще се извърши в 
присъствието на представител на Възложителя, като се съставя и предава на Участника 
протокол за извършен оглед.  

При огледа на място Участникът се представлява от лицата, посочени в 
удостоверението за актуално състояние, или посочени и вписани в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията, или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, 
което се доказва с пълномощно. Рисковете и щетите от/на персонала на Участника при 
огледа на обекта са за негова сметка и на негова отговорност. 

По време на посещенията няма да бъде отговаряно на въпроси на участниците 

3. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА 

Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на 
заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията 
на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, 
отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. 

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението 
и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 
процедурата. 

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на 
обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 
процедурата. 

С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите по 
обявения предмет на поръчката. 

В решението за промяна Възложителят определя и нов срок за получаване на оферти 
или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. 

Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат 
критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката. 

След изтичането на 14-дневния срок, Възложителят може да публикува решение за 
промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата. 

 

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата: 
1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за 

изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на 
допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 

2. в случаите по чл. 29 (2) от ЗОП.  
Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато : 
1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е 

получено само едно заявление или оферта; 
2. това се налага в резултат от производство по обжалване. 
С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се 

смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 

II. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

  1.    ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

1.1 Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него 
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска 
служба.  
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1.2 Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва адрес 
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както следва : 

 

                                                        ОФЕРТА 
 ДО 
Община град Добрич  
Ул. «България» 12 
Гр. Добрич, 9300 
 
 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :  
Изпълнение на строителен надзор за строителство на регионално депо Стожер по 

FIDIC като част от проект No DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в регион Добрич", финанасиран по Опертативна 

програма "Околна среда 2007 - 2013г." 
    
 

......................................................................................................................................................... 
/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/  
......................................................................................................................................................... 
/телефон, факс и електронен адрес/ 

 

1.3 Запечатаният непрозрачен плик съдържа три отделни запечатани непрозрачни 
плика, както следва : 

- ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ , в който се поставят в един оригинал и 
две копия документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56 (1), т.1-6, 8, 11–14 от 
ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на Участниците; 

- ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, в който 
се поставят в един оригинал и две копия документите, свързани с изпълнението на 
поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията 
изисквания; 

- ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ , който съдържа ценовото предложение на 
Участника в един оригинал и две копия. 

 
 2. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

2.1 Офертата следва да се представи в един оригинал и две  копия.  
 

2.2 Офертата се представя на посочения в обявлението адрес, не по-късно от часа и 
датата, регламентирани в същото обявление, като краен срок за получаване на офертите. 

 

2.3 При приемането на офертата върху плика се отбелязват: поредният номер, дата и 
час на получаването. Посочените данни се вписват във входящия регистър на деловодството 
на Община град Добрич, за което на приносителя се издава документ. 

 

2.4 Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчано писмо или куриерска 
служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 
че да осигури нейното пристигане на посочения от възложителя адрес, ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ 
НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. Рискът от забава или загубване на 
офертата е за  Участника.  
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2.5 След крайния срок за подаване на офертите Участник не може  да извършва 
изменения и допълване на вече постъпилите и заведени в деловодството на Община град 
Добрич оферти и същите не могат да бъдат оттеглени. 
 

            2.6 Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
Участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 
или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.  
 
В. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА  

 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

1. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по реда на ЗОП с 
критерий за оценка : най-ниска цена (съгласно чл. 37 (1), т. 1 от ЗОП) 

 

2. Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен 
брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а 
останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и 
практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.  

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, започва работа след получаване на списъка с Участниците и представените 
оферти. 

 

3. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите Участниците се уведомяват 
писмено. 

 

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 и на юридически лица с нестопанска цел. 

 

5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове 
подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите 
Участници да подпише плик № 3 на останалите Участници. 

 

6. В присъствието на Участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел комисията, отваря плик № 2 и най-малко трима от 
членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по 
един представител от присъстващите Участници да подпише документите в плик № 2 на 
останалите Участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, 
които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по чл. 56 (1), т. 14. 

 

7. След извършването на горните действия приключва публичната част от 
заседанието на комисията. 

 

8. Когато установи липса на документ и/или несъответствие с критерий за подбор или 
с други изисквания, Комисията уведомява Участниците, като им изпраща протокола с 
констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В 
протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните 
нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се 



   
 

 стр. 24 от 29 

 

представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички 
Участници и не може да бъде по-дълъг от работни 5 дни, считано от датата на получаване 
на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен посочените в 
протокола. След изтичането на този срок комисията проверява съответствието на 
документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за 
подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на 
Участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. 

 

9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от Участниците данни, да 
изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в 
пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и 
ценовото предложение на Участниците. 

 

10. Комисията предлага за отстраняване от процедурата Участник : 
а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;  

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47 (1) и (5) от ЗОП и посочените в 
обявлението обстоятелства по чл. 47 (2) от ЗОП; 

в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на Възложителя; 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57 (2) от ЗОП; 

д) за когото по реда на чл. 68 (11) от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор .  

11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 (1) и (5) от ЗОП, и 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47 (2) от ЗОП в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

12. Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря. 

13. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право 
да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. 

14. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите 
лица резултатите от разглеждането на офертите. 

15. Когато офертата на Участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, 
комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 
образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 
може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. 
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
б) предложеното техническо решение; 
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в) наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
г)  икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
д) получаване на държавна помощ. 

16. Когато Участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага Участника за 
отстраняване от процедурата. 

17. Когато комисията установи, че офертата на Участник е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и Участникът 
да се отстрани. 

18. Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.  В тези случаи 
възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира 
провеждането и приключването на процедурата. 

19. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 
предварително обявените условия. 

 

20. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите, който съдържа: 

20.1. състав на комисията и списък на консултантите; 
20.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите 

за отстраняването им; 

20.3. становищата на консултантите, ако има такива; 
20.4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки 
показател; 

20.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване; 

20.6. дата на съставяне на протокола; 
20.7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете 

на комисията. 
21. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация. 
22.  Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя. 

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
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1. Възложителят в законоустановения срок издава мотивирано решение, с което 
обявява класирането на Участниците и Участника, определен за изпълнител.  

 

2. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

 

Възложителят изпраща решението по т. 1 на участниците в тридневен срок от 
издаването му. 

3. При писмено искане от участник Възложителят, в тридневен срок от 
получаването е длъжен да осигури достъп до протокола. Възложителят може да откаже 
достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на 
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

4. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в тридневен срок от 
получаване на искането да предостави копие от протокола при горните условия. 

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. Възложителят сключва писмен договор (договорно спорзумение) за обществена 
поръчка с Участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. 

 

2. Договорът се сключва при условията на чл. 41- 45 от ЗОП.   

3. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 
офертата на Участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

4. Възложителят сключва договора след изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на изпълнител. 

5. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т. 4. 

6. Възложителят не сключва договор с избрания изпълнител преди влизането в сила 
на всички решения по процедурата. 

7. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането 
на срока по т.4, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован 
Участник.  

8. При подписване на договора за обществена поръчка когато Участникът, 
определен за изпълнител, е българско физическо, юридическо лице или обединение, той 
длъжен е да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 (1) 
от ЗОП и по чл. 47 (2), т. 1, 2, 3 и 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение 
от съдебен регистър. Когато Участникът, определен за изпълнител, чуждестранно 
физическо, юридическо лице или обединение, той е длъжен да представи документи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 (1) от ЗОП и по чл. 47 (2) от ЗОП, 
издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато 
в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват 
всички случаи по чл. 47 (1) и (2) от ЗОП, Участникът представя клетвена декларация, ако 
такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 



   
 

 стр. 27 от 29 

 

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, 
Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен 
орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която 
той е установен. 

Не се изисква представяне на документ, когато се отнася за обстоятелства, вписани в 
Търговския регистър. 

Документите се представят в оригинал или заверено от Участника копие “Вярно с 
оригинала”.  

 
9. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3  (три) 
% от стойността на договора без вкл. ДДС. 

10. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи заверено копие от валидна застрахователна полица за 
професионална отговорност за строителен надзор, съгласно Наредбата за условията и реда 
за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застрахователната полица 
следва да се подновява ежегодно през  целия срок на действие на Договора. Минимално 
застрахователно покритие - за консултант, осъществяващ строителен надзор – 200 000 лв.  

 
11. Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за 

изпълнител, който при подписване на договора : 
а) не изпълни задължението по чл. 47 (10) и чл. 48 (2) от ЗОП;  

б) не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
в) не представи копие на валидна застрахователна полица „професионална 

отговорност” за строителен надзор; 

IV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИ ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА 

 
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на 

договора без вкл. ДДС.  
 
2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
 

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 
 

б)  банкова гаранция в полза на Възложителя  с условията на Образец № 18; 
 

Определеният Изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
 
Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза 
на Възложителя и че е със срок на валидност – не по-малко от срока за завършване плюс 
срока за съобщаване и отстраняване на дефекти плюс 28 дни. 

 

3. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 
банковата гаранция или платежния документ (оригинал или заверено от банката копие) за 
внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 
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4.  Ако определеният Изпълнител представя банкова гаранция, то условията по 
същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията Образец № 18 на 
Банкова гаранция за изпълнение. 

 

5.  Ако в текста на представената от определения Изпълнител гаранция условията се 
различават от тези на представения образец в настоящата документация, Възложителят 
може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейна корекция. Участникът, 
определен за Изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен 
случай се счита, че не е представена изискуемата Банкова гаранция за изпълнение. 

 

6. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 
гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък 
от определения в настоящата процедура. 

 

7. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 
уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и 
изпълнителя. 

 

8. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 
определеният за изпълнител Участник да представи гаранция за изпълнение.   

 

9. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 
Г. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с 
настоящата поръчка, са в писмен вид. 

 

 Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез 
препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.  

 

 Документите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, се 
изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо 
с обратна разписка, чрез куриерска служба или чрез комбинация от тези средства. 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 
Участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, 
Обявлението за откриване на процедурата и условията, посочени в други документи от 
настоящата документация за участие в процедурата. 

 

 Възложителят ще организира 2 посещения на място за извършване на оглед за 
участниците, закупили документация за настоящата обществена поръчка.  

Първото организирано посещение ще се извърши 7 работни дни преди крайния срок за 
закупуване на оферти от 10:30 ч. на ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община 
Добричка.  

Второто организирано посещение ще се извърши на първият работен ден след крайния 
срок за закупуване на оферти от 10:30 ч. на ПИ №000056 в землището на с.Стожер, община 
Добричка. За целта е необходимо всеки Участник да заяви с предварение своето участие в 
организирания от Възложителя оглед на място 2 работни дни преди датата на планираното 
посещение на място на факс: 058/601207. Огледът ще се извърши в присъствието на 
представител на Възложителя, като се съставя и предава на Участника протокол за извършен 
оглед.  

При огледа на място Участникът се представлява от лицата, посочени в 
удостоверението за актуално състояние, или посочени и вписани в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията, или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, 
което се доказва с пълномощно. Рисковете и щетите от/на персонала на Участника при 
огледа на обекта са за негова сметка и на негова отговорност. 

По време на посещенията няма да бъде отговаряно на въпроси на участниците 
 

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на 
Възложителя - www.dobrich.bg. 
 Постъпили въпроси от Участниците (ако има такива), както и разясненията на 
Възложителя, ще бъдат публикувани на посочения интернет адрес и ще 
представляват неразделна част от настоящата документация.  
 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 
записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 
последователност: 

1. Решението за откриване на процедурата; 
2. Обявление за обществена поръчка; 
3. Техническа спецификация; 
4. Указанията за участие; 
5. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;  
6. Проектът на договор за изпълнение на поръчката; 
7. Образците за участие в процедурата. 
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 
 


