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сгради, гр.Генерал Тошево по обособени позиции”, във връзка с договор за безвъзмездна
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“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”
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І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА (по образец)
ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (по образец)
ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Предметът на настоящата обществена поръчка е "Инженеринг – проектиране,
авторски надзор и изпълнение на СМР на обществени сгради, гр.Генерал Тошево по
обособени позиции”, във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG
16RFOP001-2.001-0090-С01 по проект BG 16RFOP001-2.001 „Енергийно обновяване на
обществени сгради в гр.Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма
„Региони в растеж”2014-2020”, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР”.
Предметът на обществената поръчка е разделен на 6 (шест) обособени позиции, както
следва:
Обособена позиция №1: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево”
Обособена позиция №2: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на Народно читалище „Светлина 1941” гр.Генерал Тошево”
Обособена позиция №3: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на ОУ „Христо Смирненски” гр.Генерал Тошево”
Обособена позиция №4: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на Ученическо общежитие гр.Генерал Тошево”
Обособена позиция №5: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на Дирекция бюро по труда гр.Генерал Тошево”
Обособена позиция №6: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на Народно читалище „Иван Вазов” кв.Пастир , гр.Генерал Тошево”
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
1.Изработване на инвестиционен проект във фаза работен за внедряване на пакет от
енергоспестяващи мерки за всяка сграда, с който ще се постигне съответния клас на
енергопотребление в съответствие с Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на
сгради и при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в
техническото и енергийно обследване на съответната обществена сграда.
2.Извършване на строително- монтажни работи на сградата, съгласно изготвения от
Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред работен проект за всеки обект.
3.Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителномонтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл.162, ал.2 и ал.3 от ЗУТ.
2. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”
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Обществената поръчка е смесена по смисъла на чл. 11 от ЗОП, тъй като включва
дейности с повече от един обект по смисъла на чл.З от ЗОП - строителство (проектиране и
изпълнение на строителство) и услуга (авторски надзор), но се възлага като строителство на
основание чл. 11, ал. 1 от ЗОП, тъй като обектът, който характеризира дейностите - основен
предмет на поръчката, е строителство (проектиране и изпълнение на строителство).
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.
1, б. „а" от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка по съответната
обособена позиция следва да извърши проектиране, изпълни СМР и осъществи авторски
надзор във връзка с реализирането на проект „Енергийно обновяване на обществени сгради
в гр.Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”,
съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР.
3. Правно основание: чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т.1 по реда на
глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (публично състезание).
CРV кодове:
Основен обект:
45000000 Строителни и монтажни работи
Допълнителни обекти:
71500000 Услуги, свързани със строителството
71300000 Инженерни услуги в строителството
71315000 Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
71248000 Контрол на проекта и документация
ІV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 2 097 224,00
лв. ( два милиона деветдесет и седем хиляди двеста двадесет и четири лева) без ДДС.
Прогнозната стойност по обособени позиции е както следва:
1. Обособена позиция №1 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево” е 643
400,00 лв. (шестстотин четиридесет и три хиляди и четиристотин лева) без ДДС,
разпределен както следва:
- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 602 000,00 лв. без
ДДС, включващ и собствен принос – 110 058,00 лв. без ДДС;
- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 41
400,00 лв. без ДДС.
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2. Обособена позиция №2: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Народно читалище „Светлина 1941” гр.Генерал Тошево” е
205 000,00 лв. (двеста и пет хиляди лева) без ДДС, разпределен както следва:
- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 192 000,00 лв. без ДДС,
включващ и собствен принос – 17 300,00 лв. без ДДС;
- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 13
000,00 лв. без ДДС.
3. Обособена позиция №3: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на ОУ „Христо Смирненски” гр.Генерал Тошево” е 544 044,00
лв. (петстотин четиридесет и четири хиляди и четиридесет и четири лева) без ДДС,
разпределен както следва:
- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 501 000,00 лв. без ДДС,
включващ и собствен принос 88 820,77 лв. без ДДС.
- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 43
044,00 лв. без ДДС.
4. Обособена позиция №4: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Ученическо общежитие гр.Генерал Тошево” е 335 000,00
лв. (триста тридесет и пет хиляди лева) без ДДС, разпределен както следва:
- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 305 000,00 лв., без ДДС
включващ и собствен принос 20 684,00 лв. без ДДС.
- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 30
000,00 лв. без ДДС.
5. Обособена позиция №5: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Дирекция бюро по труда гр.Генерал Тошево”е 154 000,00
лв. (сто петдесет и четири хиляди лева) без ДДС, разпределен както следва:
- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 150 000,00 лв. без ДДС;
- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 4
000,00 лв. без ДДС.
6. Обособена позиция №6: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Народно читалище „Иван Вазов” кв.Пастир , гр.Генерал
Тошево” е 215 780,00 лв. (двеста и петнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева) без
ДДС, разпределен както следва:
- максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 211 780,00 лв. без ДДС;
- максималният финансов ресурс за проектиране и упражняване на авторски надзор е 4
000,00 лв. без ДДС.
Обявената прогнозна стойност по обособени позиции, както и по отделните
видове дейности, е максимална и не може да бъде надвишавана.

“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”
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Участниците задължително изготвят ценовото си предложение по всяка една
обособена позиция при съобразяване с максималните прогнозни стойности определени по горе от Възложителя като цяло и съответно по отделните видове дейности. По отношение
на обособени позиции № 1, 2, 3 и 4, при изготвяне на количествено-стойностните
сметки /на етап работен проект/, участниците следва да се съобразят и с посочената
прогнозна максимална стойност, определена като собствен принос на Възложителя.
Офертата на участник, надхвърляща посочената обща прогнозна стойност за
съответната обособена позиция, както и съответната цена по отделните дейности/работи
относими към съответната обособена позиция, ще бъде отстранена от участие в настоящата
процедура като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.
За позициите, обект на собствено финансиране от община Генерал Тошево,
изпълнителят съставя отделни документи за отчитане и заплащане на извършената
работа.
ВАЖНО! Настоящата поръчка е разделена на 6 обособени позиции.Участниците могат да
подават оферти за една или за повече обособени позиции.Максималният брой позиции,
които ще се възложат на един участник са 2 (две) обособени позиции.Когато някой от
участниците е класиран на І-во място за повече от две обособени позиции,същият ще бъде
избран за изпълнител в следния ред:Първо. По обособената позиция, по която е единствен
класиран участник. В случай, че е единствен класиран участник по повече от една
обособена позиция ще бъде избран за изпълнител по обособената позиция, която е с найвисока прогнозна стойност (не с най-висока предложена от участника цена). В случай, че
участник бъде класиран на І-во място по няколко обособени позиции, ще бъде избран за
изпълнител по тази обособена позиция, която е с най-малък номер. По останалите
обособени позиции участникът ще отпадне от класирането.
Второ. По тази обособена позиция, по която е класиран на І-во място и е с най-висока
прогнозна стойност, обявена в обявлението и документацията за обществена поръчка (не с
най-висока предложена от участника цена). В случай, че участник бъде класиран на І-во
място по няколко обособени позиции,ще бъде избран за изпълнител по тази обособена
позиция, която е с най-малък номер. По останалите обособени позиции ще отпадне от
класирането.
Всички разплащания (включително авансови, междинни и окончателни) по договора
за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция, се извършват в
български лева по банков път, в съответствие и по реда посочени в проекта на договор.
ВАЖНО! Съгласно Методическите указания за изпълнение на договорите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., при възлагане на инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР),
непредвидени разходи за СМР са недопустими. От участие в процедурата ще бъде
отстранен участник, предложил към цената си непредвидени разходи за СМР.
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V. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Сроковете за изпълнение на поръчката са, както следва:
1.1. Обособена позиция 1 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна
ефективност в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево”
Минималният срок за изпълнение на строителството е 240 календарни дни, а максималният
- 360 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде
цяло число!
Минималният срок за проектиране е 60 /шестдесет/, а максималният - 90 /деветдесет/
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло
число!
1.2.Обособена позиция 2 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна
ефективност в сградата на Народно читалище „Светлина 1941” гр.Генерал Тошево”
Минималният срок за изпълнение на строителството е 120 календарни дни, а максималният
- 180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде
цяло число!
Минималният срок за проектиране е 30 /тридесет/, а максималният - 50 /петдесет/
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло
число!
1.3.Обособена позиция 3 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна
ефективност в сградата на ОУ „Христо Смирненски” гр.Генерал Тошево”
Минималният срок за изпълнение на строителството е 180 календарни дни, а максималният
- 240 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде
цяло число!
Минималният срок за проектиране е 60 /шестдесет/, а максималният - 90 /деветдесет/
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло
число!
1.4.Обособена позиция 4 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна
ефективност в сградата на Ученическо общежитие гр.Генерал Тошево”
Минималният срок за изпълнение на строителството е 120 календарни дни, а максималният
- 240 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде
цяло число!
Минималният срок за проектиране е 30 / тридесет /, а максималният - 60 / шестдесет/
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло
число
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Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

1.5.Обособена позиция 5 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна
ефективност в сградата на Дирекция бюро по труда гр.Генерал Тошево”
Минималният срок за изпълнение на строителството е 90 календарни дни, а максималният 180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде
цяло число!
Минималният срок за проектиране е 30 / тридесет /, а максималният - 60 / шестдесет/
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло
число
1.6.Обособена позиция 6 „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна
ефективност в сградата на Народно читалище „Иван Вазов” кв.Пастир , гр.Генерал
Тошево”
Минималният срок за изпълнение на строителството е 90 календарни дни, а максималният 180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде
цяло число!
Минималният срок за проектиране е 30 / тридесет /, а максималният - 60 / шестдесет/
календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло
число
2. Място за изпълнение на поръчката:
За Обособена позиция 1: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево” Общинска администрация, гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” № 5;
Обособена позиция №2: „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност
в сградата на Народно читалище „Светлина 1941” гр.Генерал Тошево”- НЧ
„Светлина 1941”, гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” № 5;
Обособена позиция №3: «Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на ОУ „Христо Смирненски” гр.Генерал Тошево” - ОУ „Христо
Смирненски”, гр.Генерал Тошево, ул.»Г.С.Раковски» № 16;
Обособена позиция №4: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на Ученическо общежитие гр.Генерал Тошево” - Ученическо общежитие,
гр.Генерал Тошево, ул.»Г.С.Раковски» № 14;
Обособена позиция №5: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на Дирекция бюро по труда гр.Генерал Тошево” - Дирекция бюро по труда,
гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” № 14.
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Обособена позиция №6: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в сградата на Народно читалище „Иван Вазов” кв.Пастир , гр.Генерал Тошево” - НЧ
„Иван Вазов” кв.Пастир, гр.Генерал Тошево.

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(съгласно Приложение, неразделна част от настоящата Документация)

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Общи изисквания
1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват
български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както
и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство и услуги, съгласно
законодателството на държавата, в която е установено и което отговаря на условията,
посочени в ЗОП и обявените изисквания на Възложителя в указанията за участие.
1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
1.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.
1.4. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби
на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането.
Забележка:
Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа „ свързани лица
" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта
степен включително.
Съответно, съгласно § 1, т. 14 о т Д Р на Закона за публично предлагане на ценни книжа „
контрол " е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на
едно дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
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в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.

ВАЖНО!
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено
възложителя в 3-дневен срок, в случай, че се окажат свързани лица с друг участник в
настоящата поръчка.
1.5. Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка има право
да представи само една оферта.
Условията от 1.2 до 1.5 се прилагат отделно за всяка обособена позиция.
1.6. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически
лица.
1.7 Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
1.8 Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма,
под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
1.9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят
поставя следните изисквания:
да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението
за целите на настоящата обществена поръчка;
да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при
изпълнение на поръчката.
1.10. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на
подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане
изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът
следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното
класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е
обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е
налице някое от посочените в чл. 54, ал. 1, т. 1- 7 от ЗОП основания за отстраняване.
1.11. 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.
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1.12. 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.
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
1.13. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях.
1.14. Посочените от участника трети лица следва да отговарят на изискванията на
поставените от Възложителя критерии за подбор, за доказването на които участникът се
позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване по
чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП.
1.15. 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 участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не
са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не
отговаря на някое от горните условия.
Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от
участника и третото лице.
1.16. При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от
ППЗОП.
2.Изисквания относно лично състояние на участниците
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в т. 2.1.и т. 2.3. и тези по чл. 55, ал. 1 от
ЗОП.
Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е
налице някое от основанията за отстраняване.
Обстоятелствата, които съставляват основания за отстраняване, не трябва да са налице
спрямо подизпълнителите и спрямо всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава
участника. В случай, че за някое от тези лица е налице основание за отстраняване,
Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице или
подизпълнител.
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е
налице някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от
ЗОП, а именно:
• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл.
301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези, посочени по-горе, в друга държава -членка или трета страна;
• има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията
или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Това обстоятелство не се
прилага, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е
не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот з апоследната приключена
финансова година;
• е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
• е установено, че
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
• е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
• е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл.
301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП)
•

Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП са:
лицата, които представляват участника;
лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на
управителните или надзорните органи.
Забележка:

Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва:
а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
б)при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

в)при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
г)при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон;
д)при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон;
е)при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
ж)при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
з)в случаите по б. "а" - "ж" - и прокуристите, когато има такива;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
2.2. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от
ЗОП. За тази цел участникът може да докаже че:
е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения.
В случай, че участник е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал.1,
т.1-3 от ЗОП тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се
прилагат документи в подкрепа на същите, описани в чл.58 от ЗОП. Мотивите за
приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки и представените
доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.
2.3.Други основания за отстраняване
Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката, включително и на тези описани в техническата спецификация за
съответната обособена позиция;
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;
г/ участници, които са свързани лица. Относно кръга на тези лица вж. Забележка към т.1.
от настоящия раздел;
д/участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във
вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице
условията по чл. 4 от закона - Информация относно липсата или наличието на тези
обстоятелства се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.
В случай, че по отношение на участника е налице обстоятелство по чл.3 т.8
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, но той попада в обхвата на изключенията съгласно чл.4 от същия
закон, участникът следва да опише приложимото изключение в ЕЕДОП.
Забележка: Участникът следва изрично да декларира в ЕЕДОП, коя от двете хипотези по
б.»д» е приложима по отношение на него.
Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. За от същия закон не се прилага,
когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано
в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна
система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран
пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат
изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за
емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на
многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и
действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален
закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или
влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се
търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на
Европейския съюз, или в друга държава -страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е
представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за
задължителното депозиране на печатни и други произведения;
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно
лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на
Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има
сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в
Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра
по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно
лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към
Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и
неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за
дейностите, за които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно
лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно
търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение
по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТДС;
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение,
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната
търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в
регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТДС.

е/ Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока
на валидност на офертата си.
ж/ Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката по съответната
обособена позиция, по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация
за участие обща прогнозна стойност на поръчката по съответната обособена позиция, както
и на отделните дейности по тях.
з/ Участник, който е предложил в своето предложение за изпълнение за съответната
обособена позиция за която участва, срокове за изпълнение на поръчката по съответната
обособена позиция, несъответстващи на определените от Възложителя в настоящата
документация минимални и максимални срокове за изпълнение.

2.4.Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически
лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.1. по-горе
основания за отстраняване.
2.5.Основанията за отстраняване по т. 2.1., предл.1 и 2 по-горе, се прилагат до изтичане на
пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези по
т. 2.1., предл.5 -1, предложение първо и предл.7 - три години от датата на настъпване на
обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг
срок.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

2.6. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП преди
подаване на офертата той има право да представи доказателства, че е предприел мерки,
които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване, съгласно чл. 56 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1. предл.1 и 2 се
попълва в ЕЕДОП, както следва:
В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;
3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 2536 от НК и по
чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) с предоставяне на съответната информация, изисквана от Възложителя попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в част III „Основания за изключване”.
В Част III, Раздел Г, участникът следва да предостави информация относно
присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от
НК.Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.,
предл.1. при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1., предл. 3 се
попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.,предл. 4-7 се
попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1., предл.1 и 2 за
престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 от
ЕЕДОП. При отговор „Да" участникът посочва:
- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;
- Срока на наложеното наказание.
3. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР

“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните
изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата, с цел
установяване на възможността им за изпълнение на поръчката.
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 съответна регистрация, 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.

3.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя(ЦПРС),
за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група трета категория или по-висока категория (за обособени позиции №№1, 3 и 6), и първа група
- четвърта категория или по-висока категория (за обособени позиции №№2, 4 и 5), съгласно
Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията
си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са
установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация
се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП - Образец
№1, чрез попълване на Част IV. „Критерии за подбор", буква „А"„[Годност", т. 1) от
ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства и не са задължени да представят
удостоверението за вписване в ЦПРС, така вписаната информация е достъпна по
електронен път на http://register.ksb.bg.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези
съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще
изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПРС на строителя,
за изпълнение на съответната група и категория строеж.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от
участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи
изпълнението на горното изискване, а именно: валидно копие на Удостоверение за
вписване в Централния професионален регистър на строителя.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

Изпълнителят, подизпълнителите и онези съдружници в обединението, за които се
изисква вписване в ЦПРС, се задължават през целия период на изпълнението на договора
до извършване на окончателното плащане от Възложителя към Изпълнителя да поддържат
валидно/и вписването си в ЦПРС. Определеният за изпълнител, съдружниците в
обединението изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответната
дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не покъсно от датата на сключване на договора да представят копие от удостоверение от ЦПРС,
което им позволява да изпълняват строителството на обекти първа група - трета категория
или по-висока категория (за обособени позиции №№1, 3 и 6), и първа група - четвърта
категория или по-висока категория (за обособени позиции №№2, 4 и 5), съгласно Наредба
№ 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
3.2. Икономическо и финансово състояние
Участникът следва да притежава валидна застраховка "Професионална отговорност" на
лицето/лицата, което/които ще осъществява/т проектиране и строителство за вреди,
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им
за целия срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за
проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП-Образец №1,
чрез попълване на Част IV. „Критерии за подбор", буква „Б", „Икономическо и
финансово състояние", т. 5) от ЕЕДОП.
Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да подновява валидността на
представените застраховки за целия период на изпълнение на договора, приложимо за
всички обособени позиции.
Важно! Следва да се има предвид, че застраховката по чл. 171 от ЗУТ е
специализирана - тя касае само „проектанта" и „строителя" /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако
съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да извършва проектиране и/или
строителство, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да
застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като
императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние :
Участникът следва да притежава валидна застраховка "Професионална отговорност" на
лицето/лицата, което/които ще осъществява/т проектиране и строителство за вреди,
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им
за целия срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Забележка: За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката
"Професионална отговорност" за строителя, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от
ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител на строежи, за обособени
позиции №№ 1,3 и 6: в размер на минимум 200 000 лв., съгласно чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за
обособени позиции №№ 2,4 и 5 - в размер на минимум 100 000 лв., съгласно чл.5, ал.2, т.4
от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката "Професионална
отговорност" за проектанта, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, покриваща
минималната застрахователна сума за проектант на строежи, за обособени позиции №№
1,3 и 6: в размер на минимум 100 000 лв., съгласно чл.5, ал.1, т.3 от Наредбата за условията
и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за обособени
позиции №№ 2,4 и 5 - в размер на минимум 50 000 лв., съгласно чл.5, ал.1, т.4 от Наредбата
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън РБългария, застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но
направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран
участникът.
Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум горепосоченото
застрахователно покритие.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка
"Професионална отговорност" се доказва от всеки участник в обединението, който ще
извършва проектиране и/или строителство, съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от
участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи
изпълнението на горното изискване, съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно:
застрахователна полица и/или други документи, доказващи наличието на застраховка
"Професионална отговорност".
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и
подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за
обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да
представят копие на застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност в
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

проектирането и строителството". За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител,
както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнение на
договора за обществена поръчка, установен /регистриран извън РБ, застраховката за
професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но
направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран.
В настоящата процедура възложителят поставя изискване за предвиждане на солидарна
отговорност за изпълнение на поръчката между участника и третото лице, в случаите,
когато участникът използва капацитета на трето лице за доказване съответствието с
изискването за финансово и икономическо състояние.
Изискването се отнася и за шестте обособени позиции.
3.3. Технически и професионални способности на участниците:
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, на
минимум 1 (един) обект.
Под "строителство, сходно с предмета на поръчката", следва да се разбира: извършване
на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или
текущ ремонт на сграда.
Обемът не е от значение.
Изискването се прилага за всяка обособена позиция.
2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,
следва да е изпълнил минимум 1(една) услуга, идентична или сходна с предмета на
поръчката.
Под «услуга, сходна с предмета на поръчката», следва да се разбира: изготвяне на
инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или
текущ ремонт на сграда.
Обемът не е от значение.
Изискването се прилага за всяка обособена позиция.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП - Образец
№1, чрез попълване на :
т.1а) от раздел „В": „Технически и професионални способности, Част IV.
„Критерии за подбор","от ЕЕДОП - списък на строителството, идентично или сходно с
предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа следното: стойностите, датата, на
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство,
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие
с нормативните изисквания.
и
1б) от раздел В: „Технически и професионални способности" в Част IV:
„Критерии за подбор" от ЕЕДОП - списък на услугите, идентични или сходни с
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършената услуга.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи
съобразно законодателството си.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът” се попълва
само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнение
дейности по строителство/услуги.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Изискването се отнася и за шестте обособени позиции.
3. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от
квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.
3.1. Специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които ще бъдат
ангажирани с изпълнение на проектирането и авторския надзор.
Минимални изисквания към ключовия персонал:
а/ Ръководител на екипа - Архитект;
б/ Проектант Част „Конструктивна”;
в/ Проектант Част „Електро”;
г/ Проектант Част „Енергийна ефективност”;
д/ Проектант Част "В и К";
е/ Проектант Част "ОВК";
ж/ Проектант Част „Пожарна безопасност”;
з/ Проектант Част „План за управление на строителните отпадъци“;
и/ Проектант Част "План за безопасност и здраве".
3.2. Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на строително-монтажните работи:
а/ Технически ръководител на обекта;
б/ Отговорник за контрола на качеството;
в/ Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от
участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи
изпълнението на изискването по т.3.3., съгласно чл.64, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.6 от ЗОП, а
именно: валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност и/или други
документи, доказващи наличието и.
Когато кандидатът или 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.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи
съобразно законодателството си.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

Минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците:
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на
офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на
поръчката, на минимум 1 (един) обект.
Под "строителство, сходно с предмета на поръчката", следва да се разбира: извършване
на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или
текущ ремонт на сграда.
Обемът не е от значение.
Изискването се прилага за всяка обособена позиция
2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,
следва да е изпълнил минимум 1(една) услуга, идентична или сходна с предмета на
поръчката.
Под «услуга, сходна с предмета на поръчката», следва да се разбира: изготвяне на
инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или
текущ ремонт на сграда.
Обемът не е от значение.
Изискването се прилага за всяка обособена позиция.
3.Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от
квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката:
3.1.Специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които ще бъдат
ангажирани с изпълнението на проектирането и авторския надзор:
а/Ръководител на екипа - Архитект, висше образование, образователно-квалификационна
степен "Магистър" по специалност "Архитектура" или екв., с пълна проектантска
правоспособност от КАБ, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК;
б/Проектант част "Конструктивна", висше образование, образователно-квалификационна
степен ",Магистър" по специалност "ПГС","ССС" или екв., с пълна проектантска
правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК;
в/Проектант част "Електро"-висше образование, образователно-квалификационна степен
"Магистър", квалификация "Електротехника" или екв., с пълна проектантска
правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгл. ЗППК,
г/Проектант част "Енергийна ефективност"-висше образование, образователноквалификационна степен "Магистър", специалност в областта на топлотехниката или екв., с
пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална
квалификация съгл. ЗППК;
д/Проектант Част "ВиК" - висше образование, образователно-квалиф.степен "Магистър"
по специалност "ВиК" или екв., с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ.
призната професионална квалификация съгл.ЗППК;
е/Проектант Част ОВК - висше образование, образ.-квалиф.степен"Магистър" по
специалност
"Топлотехника"
или
"Вентил.и
климатични
инсталации"
или
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

"Отопл.,вентил.,клим. и газ.техника" или екв. с пълна проектантска правоспособност от
КИИП, респ. призната професионална квалификация съгл. ЗППК;
ж/Проектант част "Пожарна безопасност" - да притежава удостоверение за пълна
проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгл. ЗППК,
придружено от Удостоверение за завършен курс по пож.безопасност съгл. Наредба Iз-1971
от 29.10.2009 г. за стр.-технич.правила и норми за осигурявяне на безопасност при пожар
или следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по
интердисциплинарна част пожарна безопасност;
з/Проектант част "План за управление на строителните отпадъци" - следва да
притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рецикл. Строителни материали, с пълна
проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгл.ЗППК;
и/ Проектант част "План за безопасност и здраве", с пълна проектантска
правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгл. ЗППК.
Изискването се прилага за всяка обособена позиция.
Забележка! Участникът трябва да посочи лица/експерти за всяка от посочените по горе позиции, като един експерт може да съвместява две или повече позиции от
изискуемия експертен екип по проектирането, ако отговарят на поставените от
Възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават
съответните удостоверения, изискващи се за съответната част от инвестиционния
проект или еквивалент.
Забележка! Когато участникът участва и за шестте обособени позиции, е допустимо
да се посочи един и същ екип от експерти.
Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се
представя Списък на експертите като притежаваните от тях специалности и
правоспособност, следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно
законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си
степен и специалност на конкретния експерт. За целите на настоящата процедура под
„еквивалентна специалност" следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо
(извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг
начин или обхваща същата област на знанието.
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък
на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка проектиране и упражняване на авторски надзор, в който е посочена професионалната
компетентност на лицата, в това число:
-Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при
изпълнение на обществената поръчка);
-Данни за удостоверението за пълна проектантска правоспособност, /на сертификат; на
удостоверение/ - номер, издател, валидност, по кои части.
Информацията се посочва в Част IV. „Критерии за подбор", буква „В", „Технически и
професионални способности", т. 6) от ЕЕДОП.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи
съобразно законодателството си.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът"
се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че
отговаря на поставения критерий за подбор.
3.2. Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на строително-монтажните
работи:
3.2.1. Технически ръководител на обекта, който има квалификация «строителен
инженер», или „архитект”, или «строителен техник», съгласно чл.163а от ЗУТ или
еквивалентна;
3.2.2. Отговорник за контрола на качеството – да притежава удостоверение/сертификат
за контрол на качеството на изпълнение на строителството или еквивалентен документ за
чуждестранни лица;
3.2.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - лице, притежаващо
актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба
№РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен документ за чуждестранни
лица.
Забележка! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на
експертите от предлагания от него екип за изпълнение на СМР, включени в
обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции
от изискуемия експертен екип).
Забележка! Когато участникът участва и за шестте обособени позиции, е допустимо
да се посочи един и същ екип от персонал за изпълнение на СМР, включени в
поръчката.
Под еквивалентно образование или специалност следва да се разбира придобито
образование и специалност, приравнени към посочените.
Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се
представя Списък на експертите като притежаваните от тях специалности и
правоспособност, следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно
законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си
степен и специалност конкретния експерт.
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на
експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка строителството, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това
число:
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

-

Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще изпълнява
лицето при изпълнение на обществената поръчка);
- Образование (степен, специалност, година на дипломиране, на диплома, учебно
заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване,
номер на издадения документ,/сертификат, удостоверение/ издател); специфичен
професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
Информацията се посочва в Част IV. „Критерии за подбор", буква „В", „Технически
и професионални способности", т. 6) от ЕЕДОП.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи
съобразно законодателството си.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът"
се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва, че
отговаря на поставения критерий за подбор.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените
изисквания за технически и професионални способности, съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват.
Съгл.чл.65 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 финансово състояние, техническите способности и професионалната
компетентност.По отношение на критериите, свързани с професионалната 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 участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не
са налице основанията за отстраняване от процедурата.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.
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 способности и професионалната компетентност, при
условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.
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.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

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 критерий за подбор, за доказването
на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията
за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото
от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на условията по-горе.
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.
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 условията.
Независимо от възможността за използване на подизпълнител отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез: представяне на Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата в която, участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лиа се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, посочена по-горе.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии заподбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били представени
или са му служебно известни.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може
да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП:
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват
данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в
обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да
изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП.
В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние
или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко
или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП,
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от
лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще
ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за
подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва
да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се
позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване
от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация
относно използването на капацитета на други субекти" на част II от ЕЕДОП. Ако
полето е попълнено с „Да" се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата
по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица.
В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част II,
попълва се част III „Основания за изключване" и част IV „Критерии за подбор" само по
отношение на ресурса, който се предоставя за използване.
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще
ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за
всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не
следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически
оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на
други субекти", поле „Използване на чужд капацитет” на част II от ЕЕДОП. Ако
полето е попълнено с „Да" се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно
попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите
посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част II и попълват част III
„Основания за изключване".
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
При участник - обединение - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП;
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

В Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка"
на част III „Основания за изключване" участникът декларира, че представляваното от него
дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим и не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим съгласно изискванията на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
В Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка"
на част III „Основания за изключване" участникът декларира, че:
1.Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, а именно: ...........................................................................
2.Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т ................... ,
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за
участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на
основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били
предоставени или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и
безплатен достъп до националните бази данни на държавите -членки.
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП,
Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция
http://www3.moew.government.bg,
„Главна
инспекция
по
труда"
(http://nap.bg,
www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.govemment.bg/).
VІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Настоящата методика за определяне на комплексната оценка на офертите е
приложима за всяка обособена позиция.
Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и
бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани въз основа на „икономически
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

най-изгодна оферта“.
Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Цена и качествени показатели
Методика за определяне на комплексната оценка
Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде
избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма
степен отговаря на предварително обявените от възложителя условия.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи
дадена оферта е 100 точки.
На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1.по-ниска предложена цена;
2.по-изгодно предложение по показатели извън посочения по т. 1, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
Максимално
възможен
бр. точки
(наименование)
1. Срок за проектиране – П1
100
2. Срок за изпълнение на СМР – П2
100
3. Ценово предложение – П3
100

Относителна
тежест в КО
20 %
20 %
60 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1 х 20% + П2 х 20% + П3 х 60%
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за
изпълнение на поръчката на участниците, Комисията проверява дали същите са
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

подготвени и представени в съответствие с изискванията на поръчката и техническите
спецификации. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя.
Начин за определяне на оценката по всеки показател:
Показател „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ” – П1
Оценява се предложеният от участника срок за изготвяне на работен проект (срок за
проектиране) в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за
изготвяне на работния проект е предложен в различна мерна единица. Максимален брой
точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната
оценка е 20%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (П1min / П1i) х 100 = .......... (брой точки)
Където П1i е предложеният срок за изготвяне на работния проект, съгласно
Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.
Където П1min е минималният предложен срок за изготвяне на работния проект,
съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка
участници.
* Срокът за проектиране, за всяка обособена позиция, включва времето от датата, посочена в
известието за започване на изпълнението по договора, до окончателното изпълнение на проектните
дейности от Изпълнителя и предаване на проектите на Възложителя с приемо-предавателен протокол.
Участници, които предложат срок за проектиране за обособена позиция, по-кратък от поставения
минимален срок или по-дълъг от поставения максимален срок за съответната позиция, ще бъдат
отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Сроковете са регламентирани в т.3. от
Техническата спецификация на Възложителя.

Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2
Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строително-монтажните
работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение
на СМР е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя –
100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%. Оценките на
офертите по показателя се изчисляват по формулата:

“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

П2 = (П2min / П2i) х 100 = .......... (брой точки)
Където П2i е предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за
изпълнение на поръчката на съответния участник.
Където П2min е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно
Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

* Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение 2 към чл.7, ал.3,
т.2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и
приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството).
Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР за обособена позиция, по-кратък от
поставения минимален срок или по-дълъг от поставения максимален срок за съответната позиция, ще бъдат
отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Сроковете са регламентирани в т.3. от
Техническата спецификация на Възложителя.

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3
До оценка по показател Ценово предложение (П3) се допускат само оферти, които
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки
по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е
60%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (П3min / П3i) х 100 = .......... (брой точки)
Където П3i е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
Където П3min е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно
Ценовите предложения на всички участници.
Указания: Участниците задължително разработват ценовите предложения при
съобразяване с прогнозните стойности на отделните видове дейности от предмета на
поръчката и максималната обща стойност на поръчката, посочени в обявлението за
поръчка и документацията за обществената поръчка.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение
на поръчката, по-висока от прогнозната стойност, посочена в обявлението и
документацията за обществената поръчка.
Предлаганата от участниците цена, задължително трябва да бъде в български
лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, изписана цифром и словом. При
разминаване между посочената цифром и словом цена, за правилна се приема
стойността, посочена с думи.
На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока
комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно
съответната им комплексна оценка.

ІХ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
1. Изисквания към офертата
1.1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
1.2. Не се допуска представяне на варианти в офертата.
1.3 При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия. Използването на образците, приложени към настоящата
документация е задължително.
1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
1.5. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в
едно обединение.
1.6. До изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени,
да допълни или да оттегли офертата си.
1.7. Офертата се представя в писмена форма на хартиен носител.
1.8. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/лица – със заверено пълномощно, като към офертата се прилага
оригинал на пълномощното от представляващия дружеството.
1.9. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако
участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с
превод на български език.
1.10. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени
(когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо
участника и печат.
1.11. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в
автентичността на представени копия от документи да поиска от участника нотариално
заверени копия на оригиналите.
1.12. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на
участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по
подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на
прекратяване на процедурата.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

1.13. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП и другите
нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на
различни от тези условия и изискванията в документацията от страна на участника може да
доведе до отстраняването му.
1.14. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
обособена позиция в процедурата.
„Свързани лица” са тези по смисъла на & 1, т.13 и 14 от Допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
2. Съдържание на офертата
2.1. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка с
надпис:

Наименование на участника
Адрес за кореспонденция
Телефон
Факс
Електронен адрес

ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с
предмет: "Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на
обществени сгради, гр.Генерал Тошево по обособени позиции”, във връзка с
договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0090-С01 по проект
BG 16RFOP001-2.001 „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр.Генерал
Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”,
съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР”
за обособена позиция №………,

………………………………………………………
Получател:
Община Генерал Тошево
Гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” 5

“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

2.2 Върху опаковката с офертата се посочват:
Наименование на участника;
Наименование на поръчката и обособената позиция, за която се подават
документите;
Адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.
2.3. В Опаковката по т.2.1. участникът следва да представи следните документи,
относими и за шестте обособени позиции:
Опис на документите – по образец на участника;
Единен европейски документ за обществени поръчки – съгласно Образец
№ 1- представя се за всяка обособена позиция, за която се подава оферта;
ЕЕДОП се подава от участника, в съответствие с изискванията на ЗОП и условията
на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП се подава за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито
ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
Забележка: В тези случаи подаването на ЕЕДОП от съответните лица се счита за
съгласие за участие в процедурата.
Документи за доказване на предприети мерки за надеждност /когато е
приложимо/;
Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване
на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението
на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява
всеки член на обединението, както и спазване на изискванията на Възложителя, посочени в
раздел VІІ, т.1.9. от настоящата документация /когато е приложимо/;
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП) – Образец № 2
Важно! Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице,
Образец № 2 се представя от всеки участник - юридическо лице в обединението.
Техническо предложение, съдържа що:
Документ за упълномощаване, когато офертата не се подава от законния
представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/;
Предложение за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция, в
съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Образец №3;
Важно! Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде
изготвено в оригинал, съгласно Образец №3 и да включва:
Общ срок за изпълнение на поръчката, който включва:
• Срок в календарни дни за проектиране;
• Срок в календарни дни за изпълнение на СМР ;
• Гаранционен срок за изпълнениете СМР, посочен в месеци – в случай, че
участниците предложат гаранционни срокове по-дълги от предвидените в чл.20,
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

ал.4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България.
Непредставянето на част от посочената информация ще се счита за основание
за отстраняване на участника от процедурата. Предложението за изпълнение на
обществената поръчка се представя в един оригинал, като се посочи име и фамилия
на лицето, което го е подписало. „Предложение за изпълнение на поръчката” не
трябва да съдържа никаква информация, отнасяща се до оферираната в плик
"Предлагани ценови параметри" цена. „Предложението за изпълнение на поръчката”
е неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка.
Ако е приложимо, се прилага декларация (свободен текст) относно това коя част от
офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №.4;
Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №5;
Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. - Образец
№6
Ценово предложение /изготвя се по образец – Образец №7/, което се поставя
в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”- представя се за
за всяка обособена позиция, за която се подава оферта.
Ценовото предложение следва да бъде подписано от лицето, което управлява и
представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено
пълномощно да подпише ценовото предложение.
Ценовото предложение на участниците трябва да включва:
• Обща цена за изпълнение на дейностите по договора в лв. без ДДС и в лв.
с ДДС, формирана както следва:
- Цена за проектиране в лв. без ДДС и в лв. с ДДС;
- Цена за упражняване на авторски надзор в лв. без ДДС и в лв. с ДДС;
- Цена за изпълнение на строителни и монтажни работи в лв. без ДДС и в
лв. с ДДС.
При определянето на цената за изпълнение на СМР не се допускат
непредвидени разходи (Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с
увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на
нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на
разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно
не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация).
В общата предложена цена на всеки участник следва да бъдат включени всички
разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото
изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните
такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката,
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на
дейността.
Ценовото предложение се представя от участника толкова пъти за колкото
обособени позиции участва и се поставя от участника в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис: “Предлагани ценови параметри за обособена
позиция…………..”, име на участника и обособената позиция, за която се отнася,
поставен в запечатаната непрозрачна опаковка с офертата.
Пликът/овете, съдържащ/и ценовото предложение на участника, се поставя/т в
опаковката.
Забележка! Извън плика „Предлагани ценови параметри за обособена позиция ........." н е
трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто
и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № " елементи, свързани с предлаганата цена (или части
от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката по съответната
обособена позиция, по-висока от определената от Възложителя в настоящата
документация за участие обща прогнозна стойност на поръчката по съответната
обособена позиция, както и на отделните дейности по тях, се отстранява от участие в
процедурата.
Предлаганата от участниците цена, задължително трябва да бъде в български
лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, изписана цифром и словом. При
разминаване между посочената цифром и словом цена, за правилна се приема
стойността, посочена с думи.
Важно: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в
опаковката по т.2.1 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани
документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“ с посочване на позицията, за която се отнасят.
Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл.
102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
3. Подаване на офертите
Офертите се подават в срока, посочен в обявлението на обществената поръчка.
При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредния номер, дата и
час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

4. Валидност на офертите
Участниците са обвързани с условията на представените оферти за период от 6(шест)
месеца, от датата, определена за краен срок за подаване на офертите, съгласно обявлението.
5. Комуникация между Възложителя и участниците
5.1. Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път до
документацията за участие в настоящата процедура като я публикува в своя Профил на
купувача в интернет, в електронната преписка на конкретната обществена поръчка.
5.2. Разясненията по документацията за участие в процедурата (ако има такива), както и
информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и
оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници се публикуват само на
Профила на купувача на Възложителя, в електронната преписка на конкретната процедура.
5.3. При писмено искане за разяснения по условията на поръчката, направено до 7
(седем) дни , преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят публикува
в Профила на купувача писмени разяснения. Разясненията се публикуват на профила на
купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето,
направило запитването.
5.4. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура се
извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да
се извършва по един от следните начини:
а) лично – срещу подпис;
б) по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;
в) чрез куриерска служба;
г) по факс;
д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис;
е) чрез комбинация от тези средства.
Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от посочените по-горе
способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.
В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и само
чрез профила на купувача на Възложителя.
Х. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Отваряне на офертите
1.1. 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
1.2. Офертите се отварят в часа и на датата, посочени в Обявлението за обществената
поръчка в заседателната зала на Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" № 5 . При
промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

1.3. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата
самоличност и представяне на съответното пълномощно.
1.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от
комисията присъствен лист, удостоверяващ тяхното присъствие.
2. Действия на комисията при отваряне на офертите
Разглеждането и оценката на офертите, както и класирането на участниците се извършва
от специално назначена от Възложителя комисия по реда на чл.51 от ППЗОП.
2.1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповестява тяхното съдържание, като проверява за наличието на отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция.........
2.2. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция".
2.3. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите
участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция". С това публичната част от заседанието на комисията
приключва и комисията продължава своята работа в закрито заседание.
3. Подбор на участниците. Разглеждане и оценка на техническите
предложения.
3.1. Комисията разглежда документите на участника за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор и съставя протокол.
3.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 3.1. и
изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на
купувача.
3.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Възможността по т. 3.3. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от
участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице,когато е установено,
че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато
това не води до промяна на техническото предложение.
3.4. Когато промените по т. 3.3. се отнасят до обстоятелства, различни от посочените
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата,
които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

3.5. След изтичането на срока по т. 3.3. комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
3.6. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска
разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни,
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
3.7. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
3.8. Комисията разглежда техническите предложения на допуснатите участници и
проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия.
Одобрените предложения се оценяват съобразно съответните показатели в методиката за
оценка.
4. Отваряне на ценовите оферти
4.1. Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения се обявява чрез
съобщение в профила на купувача на Община Генерал Тошево не по-късно от два работни
дни преди датата на отваряне.
4.2. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.1. Комисията обявява
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите
предложения и ги оповестява.
4.3. Комисията не отваря ценовото предложение на участник, чието техническо
предложение не отговаря на предварително обявените условия.
5. Оценка на офертите и класиране на участниците
5.1. Комисията прилага методиката за оценка към офертите, които са допуснати до
класиране и определя техните комплексни оценки.
5.2. Комисията класира участниците въз основа на получените комплексни оценки, в
съответствие с раздел VІІІ от настоящата документация.
6. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците,
разглеждането, оценката и класирането на офертите, който протокол се представя на
Възложителя за утвърждаване. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола
Възложителят издава решение за определяне на изпълнител, което се изпраща в един и
същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача.
7. На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока
комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно
съответната им комплексна оценка.
ХІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Възложителят определя за изпълнител на настоящата поръчка по съответната
обособена позиция участник, за когото са изпълнени следните условия:
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

а) Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се
представят от подизпълнителите и третите лица, чиито капацитет се използват, ако има
такива.
б)Доказателство за осигурена гаранция за изпълнение.
1.2.Документите, които трябва да представи участникът, определен за изпълнител са:
- Свидетелство за съдимост - за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
- Удостоверение от органите по приходите (НАП) и удостоверение от
общината по седалището на възложителя и на участника - за обстоятелствата
по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП;
- Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по
труда" - за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП.
Когато в това удостоверение се съдържа информация за влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП, участникът
представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за
обществена поръчка.
Когато участникът за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответния
документ, издаден от орган от компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се
издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват
всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма
правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен
орган в съответната държава.
Възложителят не може да изисква и лицето определено за изпълнител не
представя документ, когато обстоятелствата в него са достъпни чрез публичен
безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от
компетентен орган на възложителя по служебен път. В този случай, участникът посочва
публичният безплатен регистър, в който е налична информация за съответните
обстоятелства.
Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии заподбор. Документите се
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят може да поиска и съответно участникът, определен за изпълнител, е
длъжен да представи необходимата информация относно правно-организационната форма,
под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал.2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или
длъжностите, които заемат.
Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, когато участникът
възнамерява да използва такива.
Доказателствата могат да бъдат под формата на Декларация или друг документ, от
които да са видни поетите тях задължения, включително и вида и дела от поръчката, която
ще използват.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

Доказателства за това, че участникът ще разполага с ресурса на третите лица и за
поетите от тях задължения, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица - изпълнителят представя заверено копие от удостоверение за
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
- откаже да сключи договор;
- не изпълни някое от условията по т. 1.1 .и т. 1.2.от настоящия раздел, или не
докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за
определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник
за изпълнител.
Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на
14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за
определяне на изпълнител, когато определеният за изпълнител е единственият
заинтересован участник и няма заинтересовани участници.
Договор се сключва по всяка обособена позиция в съответствие с предложения проект
на договор, допълнен с предложенията в офертата на участника, определен за Изпълнител.
ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата. В срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение изпълнителят
изпраща копие на договора на възложителя заедно с доказателства, че подизпълнителите
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
а/за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
б/новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят сключва договор за
подпизълнение или допълнително споразумение за замяна и изпраща копие от него на
възложителя, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях
не са налице основания за отстраняване от процедурата.
“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА АВАНСОВО
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА.
Гаранцията за изпълнение на договора, за всяка обособена позиция, е в размер на 5 %
(пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на авансово
предоставените средства, за всички обособени позиции, е в размер на 35% (тридесет и пет
процента) от общата стойност на договора с ДДС. Гаранциите се предоставят в една от
следните форми:
1. парична сума, вносима по сметка на Община Генерал Тошево
IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01,
ВIC: CREXBGSF;
Банка
„Токуда Банк” АД,
офис Генерал Тошево;
2. банкова гаранция в полза на Община Генерал Тошево ;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. Застраховката трябва да е със срок на валидност 2 (два) месеца, след датата на
получаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация/удостоверение за
ползване.
Гаранцията за обезпечаване на авансово представените средства следва да се
представи до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или
усвояване на аванса.
Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за
авансово предоставените средства.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в
договора за възлагане на обществена поръчка.
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи Банкова гаранция за сума в лева в
размер на 5% от общата стойност на договора, същата трябва да е със срок на валидност 2
(два) месеца, след датата на получаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в
експлоатация/удостоверение за ползване. Гаранцията трябва да бъде безусловна,
неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното
обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши
безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с
определеното в него.
ХІІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
За всички неуредени въпроси в настоящата документация ще се прилагат
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки.

“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Проект: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, по Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0090-C01 по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от
българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в
записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.
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:
- Обявление за обществена поръчка;
- Решението за откриване на процедурата;
- Документация за участие ( Пълно описание на предмета на поръчката,
Указания за подготовка на офертите, Техническа спецификация, Проект на
договор, Методика за определяне на комплексна оценка на оферта, Образци на
документи и указанията за попълването им);
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура
са на български език и в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и
участника може да се извършва по един от следните начини: лично,чрез пощенска или
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по факс или по електронен път на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис. За получено ще се
счита уведомление, което е получено лично, на посочения от участника адрес за
кореспонденция, номер на факс или електронен адрес.
Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за
редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено
автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
Когато адресатът е сменил своя адрес/факс 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/факса, известен на изпращача.
ХІІІ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ХІV ПРИЛОЖЕНИЯ. ОБРАЗЦИ

“Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0090, които се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

