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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
на документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с 

предмет: 

"Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на 

обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна 

мрежа на гр. Пловдив" 

 

 

1. Решение на Управителя за откриване на процедурата 

2. Обявление за обществената поръчка 

3. Условия за участие и провеждане на откритата процедура и мотиви 

относно неприложимостта на стандартизирани документи за възлагане на 

обществени поръчки за строителство на ВиК мрежи 

4. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка  

5. Критерии за оценка и методика за оценяване на офертите  

6. Проект на договор 

7. Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната 

площадка, и за изпълнението на поръчката 

8. Опис – Образец 1 

9. еЕЕДОП – Образец 2 

10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец 3  

11. Ценово предложение - Образец 4                
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Съдържание на условията за участие и провеждане на откритата 

процедура 
1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.  

2.1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.  

2.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

3.1. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

3.2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

3.3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

5. УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

6. УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ, НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА 

7. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.  

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

10. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

11. ОГЛЕД НА ОБЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличено на основание   

чл. 36а от ЗОП и чл. 5 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 



 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  „ВиК“ ЕООД  

КОХЕЗИОНЕН ФОНД  гр. Пловдив  
 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------- 

Проект №BG16M1OP002-1.016-0007 

 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” 

 

 

 

1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1.1.  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от 

ЗОП е „проектиране и изпълнение на строителство“.  

  

1.2.  Предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект 

"Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. 

Пловдив" 

 

В разработеното Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, 

обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на 

съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички 

агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно 

намерение за реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на Агломерация 

Пловдив и вътрешна водопроводна мрежа.  

1.3. Кратко описание на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и 

канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. 

Пловдив, България“ 

Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е допустим бенефициент 

по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на приоритетна 

ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ /ОПОС 2014-2020/. Основната цел на 

процедурата е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на Република 

България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за 

консолидирани райони на ВиК оператори с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при 

прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура 

по ОПОС 2014-2020г. 

Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, 

намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по 

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, 

предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО). 

Консолидираните райони са обособени територии на ВиК операторите съгласно Решение № 

РД-02-14-2234 от 22.12.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

чиято територия на предоставяне на ВиК услугата съвпада с границите на административно- 

териториалната единица област със съответния административен център по смисъла на чл. 6 

от Закон за административно-териториалното устройство на Република България. 
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По разглежданата процедура ще бъдат финансирани приоритети в отрасъл ВиК за 

агломерации над 10 000 екв.ж. в 14 обособени територии на 14 ВиК оператора, съвпадащи с 

границите на административно-териториалната единица област, като една от обособените 

територии е област Пловдив.  

Документите, свързани с предварителните (прединвестиционни) проучвания за обособена 

територия – област Пловдив са подготвени от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) по процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане 

регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК― на ОПОС 2014-2020г. В рамките 

на тази процедура е изготвен Регионален прединвестиционен проект за обособена територия 

– област Пловдив, въз основа на който е подготвен и проект „Доизграждане и реконструкция 

на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ 

ЕООД, гр. Пловдив, България“. Основните дейности, предвидени в рамките на проекта са 

както следва:  

 „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр. 

Пловдив“;  

 „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“;  

 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. 

„Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“;  

 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. 

Пловдив“;  

 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 

50м
3
, гр. Асеновград“;  

 „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“;  

 „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м
3
 до ПС III подем - гр. 

Първомай“;  

 „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. 

Стамболийски“. 

„ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив в качеството му на оператор за обособена територия – област 

Пловдив и бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК 

инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020г. кандидатства по тази процедура с проект 

„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в 

обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“. 

 

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на 

питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. 

Пловдив, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на 

територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на 

заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите 
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отпадъчни води. По този начин ще бъдат  изпълнени нормативно установените задължения 

за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 е.ж. (каквато е 

обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив) с изискванията на 

Директива 91/271/ЕИО.  

Проектното предложение е насочено и към повишаване на ефективността на ползване на 

водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на 

задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета относно качеството на водите, 

предназначени за консумация от човека. 

Конкретните цели на проекта са: 

 намаляване на несъответствието по отношение дела на населението, включено към 

канализационната система;  

 увеличаване на населението с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните 

води и до подобрено водоснабдяване;  

 постигане на съответствие с Европейското екологично законодателство респективно 

с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и Директива 

93/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека;  

 постигане на устойчиво регионално развитие;  

 подобряване на екологичното състояние в Република България чрез 

екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води; 

 подобряване на екологичната инфраструктура и насърчаване на различни форми на 

икономическо развитие; опазване на природните ресурси, които са база за развитие и 

конкурентноспособност. 

Реализирането на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и 

канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. 

Пловдив, България“ ще допринесе за увеличване на събрания и третиран товар на 

замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени 

загубите на вода във водопреносните мрежи и ще бъде подобрено водоснабдяването на 

населението в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, което е в 

съответствие с постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на 

водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. 

   

1.4. Описание на предмета на поръчката: 

В рамките на дейността се включва:  

-Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и 

привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и 

строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му;  

- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за посочения по-горе обект, 

съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти, Закон за устройсвто на територията и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му;  
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- Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и 

институции съгласно изискванията на нормативната база;  

- Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското 

законодателство, обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект;  

- Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството;  

- Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани 

дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните 

изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците;  

- Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически 

решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при 

въвеждане на обекта в експлоатация;  

- Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и 

предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно 

чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;  

- Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 

от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;  

Предвидени са следните инвестиционни намерения:  

Компонент "Водоснабдяване" - 10 964 м, от които:  

- Реконструкция на главни водопроводни клонове - 4 720 м;  

- Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове - 6 244 м;  

- Сградни водопроводни отклонения /СВО/ - 306 броя;  

- Зони за измерване.  

Компонент "Отвеждане и пречистване" - общо 12 601 м, от които:  

- Реконструкция на периферен колектор - 5 957 м;  

- Изграждане на нов участък на периферен колектор - 4 593 м;  

- Реконструкция на разтоварващ колектор I-А-4 - 2 051 м. 

 

1.5. Източник на финансиране: 

Финансирането ще се осигури съгласно Административен договор Д-34-70 от 28.08.2019 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния 

фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG161М1OP002-1.016 

„Изграждане на ВиК инфраструктура“, на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Пловдив и от бюджета на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Пловдив. 

   

1.6. Възложител: 

инж. Борислав  Кръстев - Ръководител отдел „МПП”                                                 

Упълномощен от Управителя на „ВиК“ ЕООД - Пловдив  

с Пълномощно с рег. № 1993 от  30.03.2020 г. и Заповед № 95 от 30.03.2020 г. на Управителя 

на „ВиК” ЕООД-Пловдив 

Адрес: град Пловдив 

пк 4006, бул. „Шести септември“ № 250 
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Тел.: 0882 518561 

Факс: 032 635431 

E-mail: b.krastev@vik.bg 

Интернет адрес: http://www.vik.bg 

Адрес на профила на купувача: съгласно посоченото в обявлението 

 

1.7. Обособени позиции: 

Поръчката не е разделена на обособени позиции, поради следните мотиви:  

Предметът на поръчката попада в Приложение № 1 към чл.3, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗОП, 

45332000 – Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни 

инсталации. Обединяването на дейностите, включени в предмета на поръчката и възлагането 

им чрез една процедура за „инженеринг“ е една изрично предвидена и допустима от ЗОП 

правна възможност, като между дейностите, включени в предмета на инженеринга е налице 

техническа и икономическа обвързаност. От друга страна, по този начин се спестяват време и 

ресурси: не се провеждат отделни процедури за избор на изпълнител за изготвяне на 

инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор и за избор на изпълнител за 

извършване на СМР. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в 

настоящия случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и 

затруднения за възложителя при организирането и провеждането на процедурата. 

Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира 

постигане на оптимален резултат. Неразделянето на обществената поръчка на обособени 

позиции не води до необосновано ограничаване на участието в нея, като същото няма да 

доведе до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, 

свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. Така обоснованите 

аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един 

изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции. 

 

1.8. Максималната прогнозна стойност: 

Максималната прогнозна стойност на поръчката е 81 856 996,51 лева (осемдесет и един 

милиона осемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 

петдесет и една стотинки), без включен ДДС, разпределени както следва: 

Дейности Прогнозна стойност в лева, без включен 
ДДС 

Работно проектиране и съгласуване на работните 
проекти 

1 792 838,90 лева 

Строително-монтажни работи – изграждане на 
обекта, изпълнение на съпътстващи 
строителството мероприятия, проби, замервания 

72 452 012,42 лева 

Непредвидени разходи 7 245 201,24 лева 

mailto:b.krastev@vik.bg
http://www.vik.bg/
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Авторски надзор 366 943,95 лева 

Обща стойност, без вкл. ДДС 81 856 996,51 лева 

 

Посочената прогнозна стойност за поръчката като цяло и по отделни дейности 

представлява максималния финансовия ресурс, който Възложителят ще може да 

осигури за нейното изпълнение и същата представлява максимално допустима 

стойност.  

Оферта, която надвишава максималната допустима стойност на поръчката (общо 

и/или за отделна/и дейност/и ще бъде отстранена от участие в процедурата, като 

неотговаряща на това предварително обявено условие. 

Предложените цени трябва да бъдат в лева без ДДС, закръглени до втория знак след 

десетичната запетая. Същите следва да включват всички разходи на Изпълнителя, свързани с 

качествено и срочно изпълнение на предмета на договора. 

1.9. Начин на плащане  

Плащанията ще се извършват по начина и при условията посочени в проекта на договор, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка. 

 

1.10. Срок за изпълнение на дейностите по поръчката: 

Общият срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“ и изпълнение на 

строително монтажни работи предмет на договора и отделните срокове за изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза „Работен“ и за изпълнение на строително монтажни работи 

предмет на договора са по предложение на участника.  

Максималният Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“ и 

изпълнение на строително монтажни работи е до 1050 календарни дни.  

 

При констатирано надвишаване на посочения общ срок от Възложителя офертата на 

участника ще бъде отстранена. 

 

1. Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“ започва да тече от 

получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

представяне на всички необходими документи за целите на проектирането и е до предаване 

на изготвения проект в пълен обем от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането му без забележки от на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол. Срокът за изготвяне на инвестиционен  

проект във фаза „Работен“ работния проект и общият срок по т.1.10 по-горе не включват 

времето за съгласуване на изготвения работен проект с компетентните органи/лица и 

експлоатационните дружества и срокът за извършването на оценка на съответствието по чл. 

142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.  



 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  „ВиК“ ЕООД  

КОХЕЗИОНЕН ФОНД  гр. Пловдив  
 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------- 

Проект №BG16M1OP002-1.016-0007 

 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” 

2. Срокът за изпълнение на строително-монтажни работи – изграждане на обекта, 

изпълнение на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на 

обекта на Възложителя започва да тече считано от датата от датата на откриване на 

строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, 

съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството). Срокът от предаването на инвестиционния проект във фаза „Работен“ 

съгласно т.1,  до датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към 

чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството), не влиза в общият срок по т.1.10 по-горе;  

3. Срок за упражняване на авторски надзор - от подписването на Протокола за откриване 

на строителната площадка и приключва с подписването на Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа - Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

 

1.11. Срок за валидност на офертите 

Срокът за валидност на офертите следва да е 245 календарни дни, считано от крайната дата 

за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертите се удължава или потвърждава 

съобразно разпоредбите на чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП. 

1.12. Възможност за представяне на варианти в офертите:  
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

1.13. Място на изпълнение на поръчката 

Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив в частност територията на 

гр. Пловдив. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА. 

2.1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има правото да изпълнява услуги, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено. 

2. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, съдържащи се в 

документите, които съставят документацията за обществената поръчка. 

3.  Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.  
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5. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП
1
 не могат да 

подават самостоятелни оферти в една и съща процедура. В случай, че по време на 

провеждане на процедурата настъпи подобно обстоятелство участникът е длъжен да уведоми 

писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпването му. 

7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може 

самостоятелно да подава оферта и да сключва договори съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. В случай, че за доказване на съответствие с изискванията за 

икономическо и финансово състояние, техническите и професионални способности, клонът 

се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнението 

на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

 

 

2.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

 

1. За участник в процедурата следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, 

ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 - т. 5 от ЗОП.  

2.  Други специфични национални основания за отстраняване, които следва да не са налице 

за участник в процедурата, са:  

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП с други участници в 

конкретната процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП във връзка с чл.101, ал.11 от ЗОП);  

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

 

Удостоверяване: 

При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 

чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид (еЕЕДОП) – като попълва разделите на Част III „Основания за изключване“. 

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко 

време да представят всички или част от посочените в чл. 58, ал. 1 от ЗОП документи, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване: 

                                                           
1
 Свързани лица са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа. 
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При сключване  на договора Възложителят изисква актуални документи съгласно чл. 58, ал. 

1 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата при 

спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 и чл. 112, ал. 9 от ЗОП.  

 

 

 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

3.1. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ  

 

3.1.1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четвърта група, 

втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи и чл.137 от ЗУТ и Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – да е вписано в аналогичен 

регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която е 

установено или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и същото да има право 

(съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да 

изпълни предмета на поръчката. 

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните лица могат да докажат регистрацията си в аналогични 

регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.  

 

Удостоверяване: 

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с критерия за годност, като 

попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, като посочва 

данните за вписване в регистъра по чл.16 от Закона за камарата на строителите /ЗКС/. 

Чуждестранните лица представят информация относно вписването им в аналогичен регистър 

в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО, или на 

Конфедерация Швейцария, в която са установени. Информацията за вписването следва да 

посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно 

позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.  

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко 

време да представят всички или част от посочените по-долу документи, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване: 

При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи валидно 

към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване съгласно чл. 19, ал. 2 от 

ЗКС, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва 

такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга 

държава - страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария. 
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В случай, че данните могат да бъдат осигурени по служебен път или чрез публичен регистър, 

или чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, 

Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.  

В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или 

обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора 

следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява 

възлаганата дейност в Република България в съответствие с условията и реда, посочени в 

Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя. Изискването се поставя в съответствие с чл. 112, ал. 1, 

т. 4 от ЗОП. 

 

3.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И  ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ  

 

1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили 

финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали 

дейността, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 40 000 000,00 (четиридесет 

милиона лева) лева изчислен на база годишните обороти
2
. 

За целите на процедурата и за яснота на участниците под „последните 3 (три) приключили 

финансови години“ следва да се разбират финансовите години – 2017 г., 2018 г. и 2019 г.  

    

Удостоверяване: 

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо 

и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за 

общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети.  

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време 

да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване:   

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи един или 

повече от документите посочени в чл. 62, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП.  

 

2.Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална 

отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 

от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от 

нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, втора категория 

строежи) или еквивалентна. 

                                                           
2
 Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла 

на Закона за счетоводството. 
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Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ 

не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява 

на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за 

професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, 

или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

 

 

Удостоверяване:  За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни 

(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване 

на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 

Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за 

„Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно 

чл.5, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. 

Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на 

поръчката (обектът, предмет на поръчката е четврърта група, втора категория строежи. 

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време 

да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 

представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или 

еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в 

случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и 

заверено копие на новата застрахователна полица. 

 

3.3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

3.3.1. Изискване за опит за изпълнение на поръчката  

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът 

трябва да е изпълнил проектантски дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на 

поръчката, както следва: под „проектантски дейности с предмет, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на инвестиционен проект 

(независимо от фазата на проектиране) за изграждане или рехабилитация и/или 

реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа 

инфраструктура.  

2. Участникът, през последните 8 (осем) години, считано от датата на подаване на офертата, 

следва да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
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предмета на поръчката, както следва: под „строителни дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един 

или няколко обекта), свързани с изграждане или рехабилитация и/или реконструкция и/или 

основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и канализационна техническа 

инфраструктура, с минимална дължина на изпълнените мрежи, както следва: 

водоснабдителна мрежа минимум 8 000 линейни метра и канализационна мрежа минимум 5 

000 линейни метра. 

Изискуемият опит, както е посочен по-горе в т. 2, се отнася за последните 8 (осем) години, 

считано от датата на подаване на офертата. Периодът, за който се изисква съответния опит, е 

удължен на 8 години на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП предвид факта, че на територията на 

страната изграждането или извършването на други строителни дейности, като изграждане 

или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от 

водоснабдителната и канализационна техническа инфраструктура е осъществявано предимно 

със средства от Европейския съюз през програмен период 2007-2013г. чрез Оперативна 

програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони, които проекти са 

реализирани и съответно договорите за безвъзвездна финансова помощ, както и договорите с 

избраните изпълнители са приключили извън 5-годишния период по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ 

от ЗОП. Същевременно строителството (в т.ч. изграждане и/или  реконструкция и/или 

рехабилитация и/или основен ремонт) на водоснабдителната и канализационна техническа 

инфраструктура изисква големи инвестиции, а възможността за осигуряване на необходимия 

финансов ресурс по линия на републиканския или собствен бюджет са значително 

ограничени, поради което след програмен период 2007-2013г. са реализирани малко на брой 

такива обекти. В тази връзка изискването за придобит опит през последните 5 години от 

датата на подаване на офертата, ще се яви ограничително условие, тъй като ще възпрепятства  

голям брой потенциални участници да подадат оферти за участие в процедурата, поради 

невъзможност придобитият от тях опит в по-ранен период да попадне в 5-годишния период 

от датата на подаване на офертата. Това от своя страна би довело и до нарушаване на 

принципите за свободна конкуренция и недопускане на дискриминация, прогласени в чл. 2 

от ЗОП. На основание изложените обстоятелства, срокът за изискуем опит се удължава на 

осем години, считано от датата на подаване на офертата. 

Удостоверяване по т.1:  
Удостоверяване по т. 1: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в 

съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и 

професионални способности) с посочване на стойностите, датите и получателите. 

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време 

да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване по т. 1: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 

представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват извършената доставка или услуга;. 
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Удостоверяване по т. 2: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в 

съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и 

професионални способности) с посочване на стойността , датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида, обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания. 

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време 

да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване по т. 2: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 

представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида, обема както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

 

 

3.3.2. Изисквания за екип за изпълнение на поръчката  

 

Изисквания: Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

А) Проектантски екип за изготвяне на работен инвестиционен проект  

1. Проектант по част „Водоснабдяване“: висше образование, специалност 

„Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в 

чужбина. 

Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени. 

2. Проектант по част „Канализация“: висше образование, специалност „Водоснабдяване и 

канализация“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина. 

Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени. 

3. Проектант по част „Геодезия“: висше образование, специалност „Геодезия“, „Геодезия, 

фотограметрия и картография“, „Маркшайдер“, „Земеустроител“ или еквивалентно, когато 

образованието е придобито в чужбина. 

Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени. 



 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  „ВиК“ ЕООД  

КОХЕЗИОНЕН ФОНД  гр. Пловдив  
 

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------- 

Проект №BG16M1OP002-1.016-0007 

 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена 

територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” 

4. Проектант по част „Пътна и ВОД“: висше образование, специалност „Пътно 

строителство“, „Транспортно строителство“, „Железопътно строителство“ или еквивалентно, 

когато образованието е придобито в чужбина. 

Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени. 

5. Проектант по част „Конструктивна“: висше образование, специалност „Промишлено и 

гражданско строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентно, когато 

образованието е придобито в чужбина. 

Правоспособност: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството 

на държавата, в която са установени. 

6. Проектанти по части „Топлотехническа“, „Пожарна безопасност“ /ПБ/, 

„Електрическа“, „Газоснабдяване“, „Железопътна“, „ПБЗ“, „Сметна документация“ и 

„ПУСО“. 

Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за 

камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, или еквивалентен 

документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: 

технически и професионални способности) от ЕЕДОП (посочва се професионалната 

компетентност на лицата в това число: Трите имена и позиция; Образование (степен, 

специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, когато е 

приложимо); Валидно удостоверение за ППП (посочва се номер и година на валидност), 

Други удостоверения (посочва се номер, година на издаване, издадетел). 

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време 

да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочване на професионалната компетентност 

на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, както и документи, които 

доказват професионална компетентност на лицата.  

Преди сключването на договора по отношение на експертите от техническия персонал, които 

са чуждестранни лица следва да е налице признаване на съответната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /в случай, че 

е приложимо/.. 

 

Б/ За изпълнение на строителството: 
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1) Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или 

"архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита 

професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или 

еквивалентно по  реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ; 

 общ професионален опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по 

специалността; 

 специфичен опит като началник на строителен обект на минимум 1 обект по 

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

водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура; 

 

2) Инженер „ВиК“: висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, или 

еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; 

 общ професионален опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по 

специалността; 

 специфичен опит като член на екип по изпълнение на минимум 1 обект по изграждане 

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

и/или канализационна техническа инфраструктура; 

 

3) Инженер „ВиК“: висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, или 

еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; 

 общ професионален опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по 

специалността; 

 

4) Специалист „Контрол на качеството“: квалификация, удостоверени със сертификат за 

завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в 

строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания по ЗУТ или еквивалентно; 

 

5) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“: завършен курс на обучение, 

за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен; 

Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 

поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: 

технически и професионални способности) от ЕЕДОП (посочва се професионалната 

компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, 

специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална 

квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); 

Общ професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции) ; специфичен 

опит – наименование на обекта и възложителя; дейностите, включени в обхвата на 

реализирания обект на строителство, преминато обучение (когато се изисква) - посочва се 

организацията, провела обучението; номер на документа и пълното наименование на 

проведеното обучение. 
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В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време 

да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 

представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката както и документи, които 

доказват професионална компетентност на лицата. 

Преди сключването на договора по отношение на експертите от техническия персонал, които 

са чуждестранни лица следва да е налице признаване на съответната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /в случай, че е 

приложимо/. 

 

Важно!!! 1) По отношение на проектантския екип участниците могат да предлагат един 

проектант за повече от една проектна част при съобразяване с поставените изисквания към 

проектантите по съответните части.  

2) По отношение на техническия екип за изпълнение на СМР участниците трябва да 

предлагат различни лица за минимално изискуемите позиции. 

 

Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в местно или 

чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на 

ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование 

и професионалните направления. 

 

Забележка: На етап подаване на офертата чуждестранните лица следва да притежават 

съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, 

която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на 

Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.  

Възложителят (или изрично упълномощено от него лице) ще предприеме всички необходими 

мерки съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) 2016/679, които да гарантират спазването, в т.ч. 

прилагането на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване ниво на 

сигурност, съобразено с различните рискове за правата и свободите на субектите на данни. 

 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА  

 

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения, като за такъв документ се приема и представения еЕЕДОП от третото лице. 

Третите лица следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
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отстраняване от процедурата. В случай че, някое от посочените от участника трети лица не 

отговаря на съответните критерии за подбор, поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка Възложителят изисква от участника да замени 

посоченото от него лице. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само 

ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет.  

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор за всяко от третите лица следва да се представи 

отделен еЕЕДОП, с който третото лице декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствието с критериите за подбор, за които се ползва. В него се предоставя съответната 

информация, изискана от възложителя, и се посочват националните бази данни, съдържащи 

декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството 

на държавата, в която е установен, са длъжни да предоставят информация. 

При подписване на договора участникът, избран за изпълнител, представя за всяко от третите 

лица, включени в офертата му документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.  

 

 

5. УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  

 

В съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗОП участниците посочват в офертата подизпълнителите и 

дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 

случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, 

като за такова се приема и представения от подизпълнителя еЕЕДОП. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези 

условия, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена 

поръчка. 

Когато участникът ще използва подизпълнител, за всеки от посочените с офертата 

подизпълнители следва да представи еЕЕДОП за доказване на съответствието им с 

критериите за подбор съобразно вида и дела на участието им и липсата на основанията за 

отстраняване. В него се предоставя съответната информация, изискана от възложителя и се 

посочват националните бази данни, съдържащи декларираните обстоятелства или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която е установен, 

са длъжни да предоставят информация. 

След сключване на договора за обществена поръчка и най-късно преди започването на 

изпълнението му, изпълнителя уведомява възложителя за името, данните за контакт и 
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представителите на подизпълнителите, посочени в офертата, като следва да го уведомява за 

всяка промяна в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.   

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на 

подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 14 и 15 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители са съгласно реда 

по чл.66, ал. 7 – ал. 10 от ЗОП. 

При подписване на договора участникът, избран за изпълнител, представя за всеки от 

подизпълнителите, включени в офертата му документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии 

за подбор.  

 

6. УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНИЯ, НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА  

 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, той следа да 

приложи към офертата си копие от документ, от който е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация:  

1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

2. клауза за солидарна отговорност на лицата – участници в обединението, за задълженията 

по договора за обществена поръчка;  

3. видът на дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на обединението. 

Документът следва да е подписан от лицата в обединението, като в него задължително се 

посочва представляващият обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответната 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. 

 

Преди сключване на договора, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, същият следва да представи заверено 

копие от удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛСТАТ или 

еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено. 
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7. ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  

 

1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от 

упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес град Пловдив, пк 4006, бул. „Шести 

септември“ № 250, ет.5, ст.504. 

2. Върху опаковката участникът посочва:  

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;  

2.3. наименованието на обществената поръчка, за която се подава офертата.  

2.4. В запечатаната непрозрачна опаковка се представят комплектовани – еЕЕДОП в 

електронен вид, техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  

Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.  

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, които се 

представят за участие в процедурата (документи за подбор и оферта) следва да бъдат на 

български език.  

Представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. 

Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да 

отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с 

изискванията на документацията за участие. 

 

3.1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР 

3.1.1. Опис на предоставените документи - Образец № 1; 

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено 

от него лице. 

3.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид по образец 

(еЕЕДОП) за участника - Образец № 2:  

а) Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице еЕЕДОП се 

представя за всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 

обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението;  
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б) Когато е предвидено участието на подизпълнител еЕЕДОП се представя за всеки 

подизпълнител, ангажиран в изпълнението на поръчката; 

в) Когато е предвидено да бъде използван капацитета на трети лица еЕЕДОП се представя за 

всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението; 

г) Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП 

може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с 

информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 

задължени лица; 

д) Ако е налице необходимост от защита на лични данни при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко от 

лицата или за някои от лицата, при условията на чл. 41, ал. 2 от ППЗОП; 

е) При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 

1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, 

което не е юридическо лице, представляващият обединението подава еЕЕДОП за тези 

обстоятелства; 

ж) Когато документи, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от лице, 

което представлява участника по пълномощие, в еЕЕДОП се посочва информация относно 

обхвата на представителната му власт. 

 

3.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо).  

 

3.1.4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лица, копие от документ 

за създаване на обединението. 

 

Указания за попълване на ЕЕДОП в електронен вид 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с 

критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 

поръчки в електронен вид (еЕЕДОП). 

В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 

информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 

законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за 

тези обстоятелства служебно на възложителя. 

Допълнителни указания за попълване на Образец № 2 – Единен европейски документ за 

обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) 

1. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и 

чл.55 ал.1 т.1, т.3-т.5 от ЗОП с попълване на разделите на Част III: Основания за 

изключване на еЕЕДОП, в приложимите полета.  
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2. Част ІІІ, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ 

ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА― в тази част участникът следва да декларира, 

че не е свързано лице с друг участник в процедурата (чл.101, ал.11 от ЗОП) и  не налицеичие 

на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в конкретната 

процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); ; основанията за изключване по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици), както и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 

посочени в документацията за обществената поръчка. 

При наличие на изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици се посочва 

съответната точка от разпоредбата.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице обстоятелствата се 

декларират от всеки участник-юридическо лице в обединението. 

3. Когато участникът възнамерява да ползва подизпълнители, той попълва информацията в 

съответното поле на раздел В от част IV, като посочва наименованието на 

подизпълнителя, вида и дела от поръчката, който ще им възложат. 

4.Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели А—Г в 

приложимите полета, съгласно посочените в обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата и в указанията за подготовка на офертите, критерии за 

подбор. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии 

за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

ВАЖНО: Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в 

електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 

Подготовка на образец на ЕЕДОП:  

Чрез използване на осигурения от АОП български вариант на услугата „Единeн 

електронен документ за обществени поръчки“, който е достъпен на интернет адрес: 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 
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При подготовката на конкретна процедура възложителят създава образец на еЕЕДОП 

чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, 

свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.  

Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по 

електронен път с останалата документация за обществената поръчка.  

Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите 

данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от съответните лица.  

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

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

съхранява локално на компютъра на потребителя. 

Важно! Изготвеният ЕЕДОП в електронен вид трябва да бъде цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП при 

представянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF 

формат.  

Допълнителна информация, относно попълването и представянето на еЕЕДОП може да 

бъде намерена на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки. 

 

3.2. ОФЕРТА, ВКЛЮЧВАЩА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Офертата на участника и всички приложени към нея документи се подписват задължително 

саморъчно от съответното физическо лице, представляващо участника. Документи, които не 

са подписани саморъчно, не се приемат за валидни. 

3.2.1. Техническо предложение - Образец № 3, съдържащо:  

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

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

 

Техническото предложение, подписано от представляващия участника или упълномощено 

лице, се представя в 1/един/ оригинал на хартиен носител и 1 /едно/ сканирано копие в PDF 

формат.  

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

Техническото предложение за изпълнение на поръчката съдължащо: 

Концепцията за изпълнение на поръчката, която трябва да бъде в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на Възложителя, и да съдържа като минимум 

следните елементи: 
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ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

/Да се представи организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на 

поръчката, като се посочат длъжностите и взаимовръзките между възложител, 

изпълнител, членове в обединението (ако участникът е обединение), подизпълнителите (ако 

се предвиждат), ръководния екип. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО 

/Да се представи предложение, което трябва да съдържа като минимум описание на 

генералния подход и методологията за изпълнение на работите и подробно описание на 

работните методи за проектиране и основните строителни и монтажни работи, в т.ч. и 

използваните безизкопни технологии, ако се предвиждат такива, както и методите за 

изпитване на мрежите. Участникът трябва да представи описание на необходимите 

материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията/. 

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

/Да се представи като приложение към настоящото предложение линеен график, с 

посочени технологични взаимовръзки между отделните дейности. Графикът следва да 

онагледява работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно 

изискванията на Документацията и Договора. Той трябва да прецизира отделните 

дейности и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените 

нестроителни и строителни дейности. Календарният план следва да показва 

последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап 

от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, 

изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, 

строително-монтажни работи, необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение 

на работите, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта. Графикът следва да 

включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и 

приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за 

изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са 

нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. 

На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани 

дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да 

започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко 

забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния 

срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната 

последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От 

определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - 

най-малко време за изпълнение/. 

Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и 

операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата 

спецификация, техническата документация и предложените ресурси. 

Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и 

техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 
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МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО 

НАПРЕЖЕНИЕ 

/Да се опишат мерките за опазване на околната среда, които да отчитат въздействията, 

свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за 

предотвратяване на негативния ефект. Следва да се обърне внимание на: 

-  съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по 

отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве; 

- подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на 

генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни 

маси; 

- опазване и възстановяване на нарушени зелени терени; 

- почистване на строителната площадка и оросяване срещу запрашаване; 

- осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при затваряне на улици; 

- подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в т.ч. осигуряване на безопасно 

преминаване на пешеходци и обслужване на непосредствено намиращи се до изкопите 

търговски обекти, жилищни и публични сгради;  

- предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на плановите и 

аварийни нарушения на водоподаването. 

Участник се отстранява от участие в обществената поръчка при наличие на 

някое от долупосочените условия: 

В случай, че участник представи концепция за изпълнение, която не включва 

посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените 

изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-

нататъшно участие в процедурата.  

Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или 

несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Техническите спецификации и/или 

Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на 

офертата. 

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на 

отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се 

отстранява. Линейният график не подлежи на оценка по смисъла на методиката. 

3.2.2.  Ценово предложение - Образец № 4 

Ценовото предложение се представя в оригинал на хартиен носител, подписано от 

представляващия участника или упълномощено лице, съдържащо предложението на 

участника.  

Ценовото предложение се представя в отделен, запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по 

какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови 
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параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени 

от участие в процедурата. 

 

8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО  

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР  

 

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на 

договора за обществена поръчка без включен ДДС.  

2. Гаранцията се представя в една от следните форми:  

2.1. парична сума;  

2.2. банкова гаранция;  

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

изпълнителя.  

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

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

4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на 

договора.  

5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  

6. При избор на гаранция за изпълнение – парична сума, то тя следва да се внесе по банков 

път по следната сметка на Възложителя:  

Банка: „Банка ДСК“ ЕАД – Пловдив, под. Център 

IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92 

BIC: STSABGSF 

Документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от 

съответната банка и да се предостави в оригинал. Ако участникът е превел парите по 

електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с негов 

подпис и печат.  

7. Когато участникът избере да предостави банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде 

безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят 

заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена 

поръчка или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение, предвидено в 

проекта на договор.  

8. Гаранцията за изпълнение следва да бъде със срок на валидност 90 (деветдесет) дни по-

дълъг от Общият срок за изготвяне на инвестиционен проект и за изпълнение на строително-

монтажни работи по изграждане на обекта.  

9 Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя, а разходите 

по евентуалното им усвояване – за сметка на Възложителя.  
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10. Когато участникът избере да предостави гаранция за изпълнение под формата на 

Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, 

то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:  

10.1. застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 5% (пет процента) от 

стойността на договора без ДДС;  

10.2. застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор;  

10.3. застрахователната премия трябва да е платима еднократно;  

10.4. със срок на валидност 90 (деветдесет) дни по-дълъг от Общият срок за изготвяне на 

инвестиционен проект и за изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на 

обекта  

11. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

указани в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя.  

12. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него.  

13. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата 

гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 

договора, или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на 

обществената поръчка.  

14.  Гаранция за авансово предоставени средства е в размер на 100 % от размера на 

предвиденото авансово плащане (с включен ДДС) и със срок на валидност до окончателното 

му възстановяване/приспадане на аванса и с първоначален срок на валидност 60 (шестдесет) 

дни по-дълъг от Общият срок за изготвяне на инвестиционен проект и за изпълнение на 

строително-монтажни работи по изграждане на обекта.  

15. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя в съответствие с 

документацията за участие в процедурата, по избор на участника определен за Изпълнител в 

една от формите, посочени в чл.111, ал.5 от ЗОП.  

16. Участникът определен за изпълнител трябва да поддържа валидността на тази гаранция 

докато авансовото плащане се приспадне (възстанови) напълно. Разходите по обслужването 

на Гаранцията се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

17. Гаранцията за авансово предоставени средства се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

случай на частично или пълно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

срока на валидност на гаранцията, невъзстановяване на аванса, предсрочно прекратяване на 

договора в срока на валидност на гаранцията и други сходни случаи. Това условие се прилага 

до датата на пълното приспадане (възстановяване) на платения аванс. 

18. Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава в срок до 7 (седем) дни 

от датата на пълното приспадане (възстановяване) на платения аванс. 

19. Предоставянето на банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков 

път Гаранция за авансово предоставени средства, или застрахователната полица е 

задължителто условие за извършване на авансовото плащане по договора.  
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20.  Указанията относно съдържанието и формата на банковата гаранция и застраховката 

описани в т.2 до т.7, т.9, т.10.2 и т.10.3, т.11 и т.12 от този раздел са приложими и по 

отношение на Гаранция за авансово предоставени средства. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и 

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

бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер. 

 

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

Изискаванията към изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в 

приложената към настоящата документация Техническа спецификация. 

 

10. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодна 

оферта по критерия – „оптимално съотношение качество/цена” по смисъла на чл.70, ал.2, 

т. 3 от ЗОП. 

Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на показатели, 

включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка – концепция 

за изпълнение и предложена цена. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за 

всяка оферта „Комплексна оценка” съгласно приложените Критерии за оценка и методика за 

оценяване на офертите, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 

10. ДРУГИ УКАЗАНИЯ  

 

1. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между 

Възложителя и заинтересованите лица/участници може да се извършва с електронни 

средства за комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация, 

обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска 

услуга или комбинация от тях и електронни средства.  

Избраният начин на комуникация трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на информацията.  

2. За получено писмо или уведомление по време на възлагателната процедура за обществена 

поръчка ще се счита това, 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 ще се счита уведомлението, което 

е достигнало до адреса, известен на изпращача.  
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3. 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 офертите.  

4. За въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, в това число и тези, 

свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, се 

прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и други относими норми на действащото 

законодателство на Република България.  

5. За въпроси, свързани със сключването, изменението и прекратяването на договора се 

прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, документацията за обществена поръчка, в това 

число и проекта на договор за обществена поръчка (специфични и общи условия) и 

действащото законодателство на Република България.  

6. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни 

средства до документацията за обществена поръчка съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП.  

7. В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и 

Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се прилага с 

приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за подготовка 

на офертите, Техническа спецификация, Проект на договор, Образци на документи и 

Указания за попълване на образците на документи).  

8. 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 предмета на поръчката, както следва: 
 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:  

Национална агенция по приходите:  

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес: www.nap.bg  

 

Относно задълженията, опазване на околната среда:  

Министерство на околната среда и водите  

Информационен център на МОСВ:  

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 

17:00 ч.  

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

 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:  

Министерство на труда и социалната политика:  

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

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 02/8119 443  

 

11. ОГЛЕД НА ОБЕКТА  

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
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В Профила на купувача към досието на поръчката са публикувани, техническата 

спецификация и документацията за обществената поръчка, които съдържат цялата 

необходима информация за подготвяне на офертите от потенциалните участници, но при 

желание от тяхна страна да извършат посещение на обекта, то за желаещите, огледи ще бъдат 

организирани всеки вторник до крайния срок за подаване на оферти в часовете от 10,00 

до 12,00 часа след предварително заявяване.  

Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което 

посочва дата, на която желае да посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално 

състояние или посочва ЕИК. Лицата следва да носят със себе си документ за самоличност по 

смисъла на Закона за българските лични документи. Посещението се извършва от законния 

представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши 

огледа представител със заверено пълномощно. Не е необходима нотариална заверка. Копие 

от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.  

Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с условията на 

откритата процедура и строителната площадка и за изпълнението на поръчката, при 

което изрично декларира, че запознаването, респективно незапознаването с мястото и 

условията за изпълнение е за негов риск при оценяването от комисията на 

техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на 

комплексната оценка (съгласно Образец № 5). 

 

ОБРАЗЦИ: 

1. Образец № 1 – Опис; 

2. Образец № 2 – еЕЕДОП; 

3. Образец № 3 – Техническо предложение; 

4. Образец № 4 – Ценово предложение. 

5. Образец № 5 – Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната 

площадка, и за изпълнението на поръчката 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1. Техническа спецификация;  

2. Критерии за оценка и методика за оценяване на офертите 

3. Проект на договор; 

 


