ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОДОБРЯВАМ:
КМЕТ: /п/
Валентин Димитров

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
по чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет:
„ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на
територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва :
ОП1 ”Ремонт сграда кметство село Градини ”, ОП2 ”Ремонт сграда кметство село Житен”,
ОП3 ”Ремонт сграда кметство село Красен”, ОП4 ”Ремонт сграда кметство село Равнец”,
ОП5 „Ремонт сграда кметство село Пчеларово І –ви етаж”, ОП6 „Ремонт автоспирка село
Дъбовик”, ОП7 „ Ремонт сграда помпа село Зограф”, ОП8 „Ремонт сграда Народно читалище
„Наука 1940” село Зограф”, ОП9 „Ремонт сграда Народно читалище „Васил Левски - 2007”
село Сноп”, ОП10 „Ремонт сграда Филипова кръчма село Красен”, ОП11 „Ремонт сграда
Прогимназия /музей/ село Красен”, ОП12 „Ремонт ограда гробищен парк село Равнец”,
ОП13” Ремонт пенсионерски клуб село Житен”, ОП14 „Ударопоглъщаща настилка ЦДГ
„ Първи юни” гр. Генерал Тошево”, ОП15 ” Изграждане на бетонова площадка за монтаж на
санитарен WC контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево”, ОП16 ” Изграждане на бетонова
площадка за монтаж на модулен контейнер за провеждане на обредни ритуали, гробищен
парк село Дъбовик”, ОП17 ”Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен
контейнер за провеждане на обредни ритуали, гробищен парк село Изворово”, ОП18
” Изграждане на бетонова площадка за монтаж на контейнер за съблекалня спортна площадка
гр. Генерал Тошево”, ОП 19 ”Ремонт покрив сграда по ул.”Иван Вазов” №15 гр.Генерал
Тошево”
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СЪДЪРЖАНИЕ
на документацията за участие в открита процедура
с предмет : „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства
на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва:
ОП1 ”Ремонт сграда кметство село Градини ”, ОП2 ”Ремонт сграда кметство село Житен”,
ОП3 ”Ремонт сграда кметство село Красен”, ОП4 ”Ремонт сграда кметство село Равнец”,
ОП5 „Ремонт сграда кметство село Пчеларово І –ви етаж”, ОП6 „Ремонт автоспирка село
Дъбовик”, ОП7 „ Ремонт сграда помпа село Зограф”, ОП8 „Ремонт сграда Народно читалище
„Наука 1940” село Зограф”, ОП9 „Ремонт сграда Народно читалище „Васил Левски - 2007”
село Сноп”, ОП10 „Ремонт сграда Филипова кръчма село Красен”, ОП11 „Ремонт сграда
Прогимназия /музей/ село Красен”, ОП12 „Ремонт ограда гробищен парк село Равнец”,
ОП13” Ремонт пенсионерски клуб село Житен”, ОП14 „Ударопоглъщаща настилка ЦДГ
„ Първи юни” гр. Генерал Тошево „ , ОП15 ” Изграждане на бетонова площадка за монтаж на
санитарен WC контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево”, ОП16 ” Изграждане на бетонова
площадка за монтаж на модулен контейнер за провеждане на обредни ритуали, гробищен
парк село Дъбовик”, ОП17 ”Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен
контейнер за провеждане на обредни ритуали, гробищен парк село Изворово”, ОП18
” Изграждане на бетонова площадка за монтаж на контейнер за съблекалня спортна площадка
гр. Генерал Тошево”, ОП 19 ” Ремонт покрив сграда по ул.”Иван Вазов” №15 гр.Генерал
Тошево”
1. Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
2. Обявление за обществената поръчка
3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции
4. Техническа спецификация
5. Указания за подготовка на офертата
6. Проект на договор
7. Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – образец
8 Образец 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата
9. Образец 2 - Представяне на участника
10. Образец 2 а - Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП
11. Образец 3 - Списък – декларация на строителството, изпълнено през последните 5
години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на
настоящата поръчка съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП
12. Образец 3а - Списък -декларация на техническите лица, които участникът ще използва
при изпълнение на обществената поръчка съгласно чл.51,ал.1,т.4 и т.10 от ЗОП
13. Образец 3б - Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на технически лица
14. Образец 4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник
по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
15. Образец 5 – Декларация за подизпълнители, които ще участват в изпълнението
на поръчката / чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП /
16. Образец 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
17. Образец 7 - Декларация за спазени изисквания за закрила на заетостта, включително
минимална цена на труда и условията на труд чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП
18.Образец 8 – Декларация за осигуряване на застраховка „Професионална отговорност”
съгласно чл.171 от ЗУТ през целия период на изпълнение на договора.
19. Образец 9 - Декларация, че участниците ще използват материали, снабдени със
сертификат за качество, който сертификат ще представят при изпълнението на поръчката
20. Образец 10 – Декларация за запознаване с обекта
21. Образец 11 – Техническо предложение
22. Образец 12 - Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП
23. Образец 13 - Ценово предложение
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на поръчката : „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и
пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва:
ОП1 ”Ремонт сграда кметство село Градини ”
ОП2 ”Ремонт сграда кметство село Житен”
ОП3 ”Ремонт сграда кметство село Красен”
ОП4 ”Ремонт сграда кметство село Равнец”,
ОП5 „Ремонт сграда кметство село Пчеларово І –ви етаж”
ОП6 „Ремонт автоспирка село Дъбовик”
ОП7 „ Ремонт сграда помпа село Зограф”,
ОП8 „ Ремонт сграда Народно читалище „Наука 1940” село Зограф”
ОП9 „Ремонт сграда Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп”
ОП10 „Ремонт сграда Филипова кръчма село Красен”
ОП11 „Ремонт сграда Прогимназия /музей/ село Красен”
ОП12 „Ремонт ограда гробищен парк село Равнец”
ОП13 ” Ремонт пенсионерски клуб село Житен”
ОП14 ”Ударопоглъщаща настилка ЦДГ „ Първи юни” гр. Генерал Тошево „
ОП15 ” Изграждане на бетонова площадка за монтаж на санитарен WC контейнер, градски парк гр.
Генерал Тошево”
ОП16 ”Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за провеждане на обредни
ритуали, гробищен парк село Дъбовик”
ОП17 ”Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за провеждане на обредни
ритуали, гробищен парк село Изворово”
ОП18 ” Изграждане на бетонова площадка за монтаж на контейнер за съблекалня спортна площадка
гр. Генерал Тошево”
ОП19 ”Ремонт покрив сграда по ул.”Иван Вазов” №15 гр.Генерал Тошево”
І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на поръчката се финансира от бюджета на община Генерал Тошево за 2016 г.
Основната цел на тази поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на ремонт и модернизация на
общински сгради и пространства на територията на община Генерал Тошево
Работите по тази поръчка са разделени в 19 обособени позиции и включват:
Обособена позиция 1: ОП1 ”Ремонт сграда кметство село Градини ”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили,
стъклопакет 24 мм цвят бял;
Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви;
Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни;
Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване,
шпакловка, боядисване );
Фаянсова облицовка от плочи 20/30 с лепило по стени;
Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило;
Земни работи – изкопи механизирани и ръчни, обратно засипване с трамбоване;
Изграждане на РШ от сглоб. елементи с дълбочина 3м. с бетонов капак;
Доставка и полагане на РVС тръби Ф 50;
Бояджийски работи;

Обособена позиция 2: ОП2 ”Ремонт сграда кметство село Житен”
•
•

Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили,
стъклопакет 24 мм цвят бял;
Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви;
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•
•
•

Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни;
Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване,
шпакловка, боядисване );
Бояджийски работи;

Обособена позиция 3: ОП3 ”Ремонт сграда кметство село Красен”
•
•
•
•
•

Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС – 4 камерни профили,
стъклопакет 24 мм цвят бял;
Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви;
Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни;
Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване,
шпакловка, боядисване );
Бояджийски работи;

Обособена позиция 4: ”Ремонт сграда кметство село Равнец”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Земни работи – изкопи механизирани и ръчни, обратно засипване с трамбоване;
Изграждане на РШ от сглоб. елементи с дълбочина 3,5м. с бетонов капак;
Преградна стена от двуслоен гипсокартон на единична мет.констр. с топлоизолация;
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена и топла
вода с фасонни части, доставка и монтаж мивка и седалка с казанче ;
Д-ка и полагане на РVС тръби Ф 50 и Ф 110 с фасонни части;
Ел работи
Фаянсова облицовка от плочи 20/30 с лепило по стени;
Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило;
Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни
профили, стъклопакет 24 мм цвят бял;
Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване,
шпакловка, боядисване );
Доставка и монтаж на алуминиеви врати;
Бояджийски работи;

Обособена позиция 5: „Ремонт сграда кметство село Пчеларово І –ви етаж”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили,
стъклопакет 24 мм цвят бял;
Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви;
Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни;
Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка,
боядисване );
Преградна стена от двуслоен гипсокартон на единична мет.констр. с топлоизолация;
Подмяна на мивка и клекало;
Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило;
Бояджийски работи;
Изграждане на водомерна шахта 150/150/180 - бетонова основа , зидана с бетонни тухли ,
метален капак вкл. всички дейности и разходи;
Доставка и монтаж водомер за студена вода 3/4"-5 м3/ час;

Обособена позиция 6: „Ремонт автоспирка село Дъбовик”
•
•
•
•
•

Демонтаж зидария от стъклени тухли и метална рамка;
Зидария с газобетонни блокчета с размери 600/250/100мм.на тънка фуга;
Шпакловка с циментово лепило и мрежа по газобетонни блокчета;
Грунд за силикатна мазилка;
Силикатна драскана мазилка по фасади с височина до 6 м.;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Боядисване с латекс стени двукратно – цветно;
Блажна боя по стоманени повърхности;
Разваляне на тротоари от балчишки плочи, вкл. сортиране на плочи;
Разбиване на бетон ръчно;
Отстраняване на хумус ръчно с дебелина на пласта до 10см;
Доставка и полагане на пясъчен слой с деб. плътно 8 см.;
Доставка и полагане на цименто - пясъчен земновлажен разтвор с дебелина 5см за тротоарна
настилка;
Доставка и монтаж бетонови плочи - сиви 40/40;
Доставка и монтаж бетонови плочи - цветни 40/40;
Почистване на обекта от стр. материали, събиране и пренасяне на определено място в района
на обекта;

Обособена позиция 7: „ Ремонт сграда помпа село Зограф”
•
•
•
•
•

Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от
дървената обшивка;
Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра;
Ремонт на дървена обшивка по покрив;
Препокриване на сградата с нови бетонни керемиди върху усилена трислойна подкеремидна
мембрана и скара от летви;
Покриване била и ръбове с бетонови капаци;

Обособена позиция 8: „Ремонт сграда Народно читалище „Наука 1940” село Зограф”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Земни работи – изкопи механизирани и ръчни, обратно засипване с трамбоване;
Изграждане на РШ от сглоб. елементи с дълбочина 3,5м. с бетонов капак;
Демонтаж дюшеме върху гредоред, направа на кофраж, арматура и бетон В 20 за плоча;
Преградна стена от двуслоен гипсокартон на единична мет.констр. с топлоизолация;
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена и топла вода с
фасонни части;
Доставка и полагане на РVС тръби Ф 50 и Ф 110 с фасонни части;
Фаянсова облицовка с лепило плочи 20/30 по стени;
Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило;
Доставка и монтаж мивка среден формат, седало с казанче и дъска;
Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили,
стъклопакет 24 мм цвят бял;
Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви;
Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни;
Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка,
боядисване );
Ел. работи;
Бояджийски работи;

•
•
•
Обособена позиция 9: „Ремонт сграда Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп”
•
•
•
•
•

Земни работи – изкопи механизирани и ръчни, обратно засипване с трамбоване;
Изграждане на РШ от сглоб. елементи с дълбочина 3,5м. с бетонов капак;
Доставка и полагане на водопроводни полиетиленови тръби PN16Ф32 в изкоп на челна
заварка, вкл.и заварката
Преградна стена от двуслоен гипсокартон на единична мет.констр. с топлоизолация;
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена и топла вода с
фасонни части;
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Доставка и полагане на РVС тръби Ф 50 и Ф 110 с фасонни части;
Фаянсова облицовка с лепило плочи 20/30 по стени;
Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило;
Доставка и монтаж мивка среден формат, седало с казанче и дъска;
Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви;
Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка,
боядисване );
Ел. работи;
Бояджийски работи;

•
•
•
•
•
•
•
•

Обособена позиция 10: „Ремонт сграда Филипова кръчма село Красен”
Изкърпване на вътрешна мазилка
Изстъргване на боя от стени и дограма;
Шпакловка с гипсово лепило по стени и тавани;
Грундиране с готов латексов грунд;
Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани;
Боядисване с блажна боя двукратно по дървени повърхности;
Лакиране на дървени повърхности;

•
•
•
•
•
•
•

Обособена позиция 11: „Ремонт сграда Прогимназия /музей/ село Красен”

Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от
дървената обшивка;
Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра;
Ремонт на дървена обшивка по покрив;
Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина улами и комини;
Препокриване на сградата със сталобългарски налични керемиди;
Покриване била и ръбове с налични капаци;

•
•
•
•
•
•

Обособена позиция 12: „Ремонт ограда гробищен парк село Равнец”
•
•
•
•
•
•

Разчистване на площи, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата
и отстраняване на всички отпадъци;
Изкоп ръчен за фундаменти на бетонни колове;
Доставка и полагане бетон В 20 за фундаменти ограда;
Доставка и монтаж бетонни оградни колове 10/10/210;
Доставка и монтаж телена поцинкована оградна мрежа с размер на квадрата 50/50
h - 140см.;
Изработка, доставка и монтаж комплект - двукрила врата L 3м. и H 1,40м. и пешеходна
врата с размери L 1м. H 1,40м. –метални рамки от електрозаварени профили 60/40мм.
Пълнеж на вратите - прави вертикални електрозаварени профили 20/20мм. Към вратите да
са включени колони от профил 100/100мм 3 бр, комплект /брави,дръжки,патрони/ 2 бр.,
боядисване

Обособена позиция 13: ” Ремонт пенсионерски клуб село Житен”
•
•
•
•
•
•
•

Демонтаж дюшеме върху гредоред, направа на кофраж, арматура и бетон В 20 за плоча;
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена и топла вода
с фасонни части;
Доставка и полагане на РVС тръби Ф 50 и Ф 110 с фасонни части;
Фаянсова облицовка с лепило плочи 20/30 по стени;
Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи 33,3/33,3 на лепило;
Подмяна на съществуващата дървена дограма (прозорци) с нова РVС –4 камерни профили,
стъклопакет 24 мм цвят бял;
Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви;
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•
•
•
•
•
•

Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски вътрешни и външни;
Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка,
боядисване );
Настилка от ламиниран паркет 7мм АС 3 дъб, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна;
Доставка и монтаж РVС первази;
Ел. работи;
Бояджийски работи;

Обособена позиция 14: ”Ударопоглъщаща настилка ЦДГ „ Първи юни” гр. Генерал Тошево „
•
•
•
•
•

Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото;
Направа и разваляне на кофража за настилка;
Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф5;
Доставка и полагане бетон В 15 за настилка;
Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща каучукова настилка от плочи 50/50/2,5;

Обособена позиция 15:
” Изграждане на бетонова площадка за монтаж на санитарен WC
контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево”
•
•
•
•
•
•

Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото;
Направа и разваляне на кофража за настилка;
Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф8, 10/10 см.;
Доставка и полагане бетон В 20 за основи и настилка;
ВиК работи - изграждане на водомерна шахта 150/150/180 - бетонова основа, зидана с
бетонни тухли с метален капак вкл. всички дейности и разходи и водомер;
Ел работи

Обособена позиция 16: ”Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за
провеждане на обредни ритуали, гробищен парк село Дъбовик”
•
•
•
•

Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото;
Направа и разваляне на кофража за настилка;
Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф8, 10/10 см.;
Доставка и полагане бетон В 20 за основи и настилка;

Обособена позиция 17: ”Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за
провеждане на обредни ритуали, гробищен парк село Изворово”

•
•
•
•

Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото;
Направа и разваляне на кофража за настилка;
Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф8, 10/10 см.;
Доставка и полагане бетон В 20 за основи и настилки;

Обособена позиция 18: ”Изграждане на бетонова площадка за монтаж на контейнер за
съблекалня спортна площадка гр. Генерал Тошево”
•
•
•
•
•
•

Отстраняване на излишната земна маса, оформяне и подравняване на леглото;
Направа и разваляне на кофража за настилка;
Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф8, 10/10 см.;
Доставка и полагане бетон В 20 за основи и настилка;
ВиК работи - изграждане на водомерна шахта 150/150/180 - бетонова основа, зидана с
бетонни тухли с метален капак и водомер, РШ - H 4м.вкл. всички дейности и разходи;
Ел работи

Обособена позиция 19: ”Ремонт покрив сграда по ул.”Иван Вазов” №15 гр. Генерал Тошево”
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•
•
•
•
•
•
•

Демонтаж на стъкла над 4мм. при запазване на стъклото на метални рамки вкл. почистване на
маджуна
Почистване и минизиране на метални рамки
Блажна боя по метални рамки
Демонтаж и монтаж обшивка по бордове
Доставка и монтаж на армирани стъкла на метални рамки
Доставка и монтаж на прозрачен каналчест поликарбонат 6мм. на метални рамки
Направа и разваляне на модулно инвентарно скеле до 30м.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Изпълнението на предвидените ремонтни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на
нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни и
ремонтни работи и с изискванията към строежите, поставени съгласно действащото законодателство в
тази област, в т.ч Закона за устройство на територията и другите приложими документи и стандарти в
тази област.
Извършването на възложените работи да бъде в срок и с качество, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при спазване на нормативните и техническите параметри и
стандарти.
Използваните материали и изделия, трябва да са придружени с копие от съответните
сертификати за качество и декларации за съответствие, съгласно изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове.
По време на изпълнението да се предвиди адекватно и навременно осигуряване на доставката,
транспорта, складирането и съхраняването на обектите на всички основни и помощни материали за
извършване на ремонтните работи. Транспортирането и полагането им трябва да бъде направено по
начин, който да изключи настъпването на евентуални повреди.
Изпълнителят следва да осигури наличието на обекта на необходимите лица с техническа
правоспособност и квалификация, посочени в офертата, както и достатъчен на брой друг
квалифициран и неквалифициран персонал, необходим за изпълнението на поръчката. Лицата следва
да имат необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са
ангажирани.
IІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Конкретните срокове за изпълнение на работите по всяка отделна обособена позиция ще бъдат
определени в договора за нейното изпълнение, като ще се базират на предложението, направено от
участника определен за изпълнител в неговата оферта.
При формирането на времето за изпълнение на поръчката, участниците трябва да имат предвид
следното: срока за извършване на ремонтните работи за обособени позиции № 1-12 вкл. и ОП 19 е до
60 /шестдесет/ календарни дни, но не по-късно от 30.10.2016 г., а за ОП 13, ОП 14, ОП 15, ОП 16,ОП17
и ОП 18 е до 30 /тридесет/ календарни дни, но не по-късно от 01.08.2016 г., считано от датата на
получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за
стартиране на дейностите по договора.
Участниците следва да предложат времетраене за извършване на ремонтните работи за всяка
обособена позиция, за която участват, като се съобразят с обема на работите, организацията, която
предвиждат да приложат и евентуалните предпоставки, които биха им позволили да изпълнят
строителните работи за по-къс срок от индикативно определения такъв.
ІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Възложителят приема и заплаща на Изпълнителя стойността на актуваните и действително
извършени дейности за всеки месец (когато е приложимо) от стартиране на изпълнението на работите
по договора, след оформянето на протокол образец 19, представянето на сертификати за качество на
вложените материали и изделия, и подписан Констативен протокол за предаване на обекта.
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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ОФЕРТАТА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към
участниците в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените
поръчки.
1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство
2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и
пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”,както следва:
ОП1 ”Ремонт сграда кметство село Градини”, ОП2 ”Ремонт сграда кметство село Житен”, ОП3
”Ремонт сграда кметство село Красен”, ОП4 ”Ремонт сграда кметство село Равнец”, ОП5 „Ремонт
сграда кметство село Пчеларово І –ви етаж”, ОП6 „Ремонт автоспирка село Дъбовик”, ОП7 „Ремонт
сграда помпа село Зограф”, ОП8 „Ремонт сграда Народно читалище „Наука 1940” село Зограф”, ОП9
„Ремонт сграда Народно читалище „Васил Левски - 2007” село Сноп”, ОП10„Ремонт сграда Филипова
кръчма село Красен”, ОП11 „Ремонт сграда Прогимназия /музей/ село Красен”, ОП12 „Ремонт ограда
гробищен парк село Равнец”, ОП13”Ремонт пенсионерски клуб село Житен”, ОП14 „Ударопоглъщаща
настилка ЦДГ„ Първи юни” гр. Генерал Тошево”, ОП15 ”Изграждане на бетонова площадка за
монтаж на санитарен WC контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево”, ОП16 ”Изграждане на
бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за провеждане на обредни ритуали, гробищен
парк село Дъбовик”, ОП17 ”Изграждане на бетонова площадка за монтаж на модулен контейнер за
провеждане на обредни ритуали, гробищен парк село Изворово”, ОП18 ”Изграждане на бетонова
площадка за монтаж на контейнер за съблекалня спортна площадка гр. Генерал Тошево”, ОП 19
„Ремонт покрив сграда по ул.”Иван Вазов” №15 гр.Генерал Тошево”
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 16, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки. За
нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на
процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му
нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно
с предмета на поръчката.
3. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Предвидените строително-монтажни и ремонтни работи ще се извършват на територията на
Община Генерал Тошево.
4. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА
Общо планираните средства, които възложителят предвижда за текущата финансова година са в
размер, който попада в обхвата на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП и на основание чл.16, ал.8 от ЗОП следва да
обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, предвид факта, че не са
налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне с или без
обявление. Тъй като стойността на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за
строителство по чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП, откритата процедура се провежда по опростените правила на
ЗОП.
Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от капиталови
разходи по одобрен бюджет на Общината от Общински съвет - Генерал Тошево за 2016 год.
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен
публичността на възлагане изпълнението на поръчката,
респективно прозрачността при
разходването на финансовите средства от капиталови разходи по бюджета на Община Генерал
Тошево.
9

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за
Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения процедура,
целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на
контрол върху разходването на средства от общинския бюджет и едновременно с това да насърчи
конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в
процедурата на интернет-страницата на Община Генерал Тошево на адрес: http://www.toshevo.org/,
раздел "Профил на купувача". Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и
безплатно.
6. РАЗЯСНЕНИЯ:
Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до
7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията по документацията ще се
публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Генерал Тошево http://www.toshevo.org/, раздел "Профил на купувача". Ако лицата са посочили електронен адрес,
разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В
разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРA
1. Общи изисквания към участниците
1.1. Изисквания към участниците
В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В
процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ,
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
Договорът трябва да съдържа следните клаузи :
• обединението (или консорциума) да е създадено за изпълнение на обществена поръчка с
предмет „Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на
територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва - посочва се
съответната обособена позиция, за която се участва;
• да се определи точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности
между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност
за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните
членове на обединението /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/;
• да се гарантира, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на
договора за възлагане на обществена поръчка;
• да се гарантира, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за
изпълнението на договора;
• да се гарантира, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора, до края на гаранционния срок съгласно подписания
договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка;
• да е определен представител (управител) или водещ член на обединението, който е
упълномощен изрично да задължава и да получава указания за и от името на всеки член на
обединението, както и да представи офертата от името и за сметка на обединението и да
сключи договори за съответните обособени позиции с Възложителя ;
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В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за
настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. 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.
При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за
подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП –
изискването за регистрация се доказва само от участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.
56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или състава на
обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие
в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не
поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител
участник е обединение от физически и/или юридически лица.
1.2. Административни изисквания
Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а”-„д”, т. 2, т.3 и т. 4, и ал. 5 от ЗОП, а именно:
1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. който е обявен в несъстоятелност;
3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно- осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, /по местоседалище на участника / установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
5. при който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица (по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на
ЗОП) с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
6. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Обстоятелствата по т. 1 и по т. 5 (съгласно номерацията по-горе) се отнасят до лицата по чл.
47, ал. 4 от ЗОП на съответния участник.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички посочени
по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на деклариране.
Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1,
т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП.
Външни експерти, участвали в разработване на техническата спецификация от настоящата
документация за участие не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка
самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници,
подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са
променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред
останалите участници в процедурата.
11

Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно физическо или
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по
чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените
обстоятелства с декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП, подписана от лицето/лицата, което/които
представлява/т участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри,
в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация
за тези обстоятелства служебно на възложителя.
За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е
длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, освен когато законодателството на
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен
безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.
Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за
представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст:
„Допълнение/Промяна към Вх. № ...............”. След крайния срок за подаване на офертите участниците
не могат да оттеглят или променят офертите си.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само
една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може
да участва само в едно обединение.
Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и
съща процедура.
Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес : Община Генерал Тошево, гр.Генерал
Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, Център за услуги и информация, ет.1, или чрез куриерска служба.
Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис:
ДО ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Област Добрич, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община
Генерал Тошево по обособени позиции” и следната информация: име на участника, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, и за кои ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ се отнася.
Запечатаният непрозрачен плик съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, както следва:
• плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията
по чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14 от ЗОП;
• плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя
техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
• плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

Предложената от участника обща цена не трябва да надвишава обявената
прогнозна стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
Офертата следва да се представи в един оригинал на хартиен носител.
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Офертата се представя на посочения в обявлението адрес, не по-късно от часа и датата,
регламентирани в същото обявление, като краен срок за получаване на офертите.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се
представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са
еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само
в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на
документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава
документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти,
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан
плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти.
Възложителят определя срока на валидност на офертите от 120 календарни дни. Срокът започва
да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е
изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на
офертата си, се отстранява от участие.
Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно
физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица,
документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод на български език, а
останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП : „Официален превод” е превод,
извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерство
на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.
Когато за някой от изискуемите документи е определено, че може да се представи като
“заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на
представляващия участника и е положен печат.
Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани
от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно
упълномощено/и лице или лица с изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощилото го
лице, което се представя към офертата.
Съдържащите се в настоящата документацията за участие образци и условията в тях са
задължителни за участниците. Когато офертата (вкл. техническото и/или ценово предложение), не е
представена по съответните образци, възложителят може да отстрани участника, поради
несъответствие на офертата с изискванията от документацията за участие.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. Изисквания към документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1:
1. Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, подписана
от участника – по образец;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (образец 1);
В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на
участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат.
3. Представяне на участника (образец 2), което включва :
3.1.Административни сведения,
3.2. Посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, БУЛСТАТ и/ или друга идентифицираща информация с съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата.
3.3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - (образец 2а);
3.4 Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 ЗОП – заверено
от участника копие от актуално удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя към Камарата на строителите в България, с валиден талон към него или Декларация, че
участникът е вписан в регистъра, с посочване на публичния регистър, в който се съдържа информация
от компетентните органи, издали този акт. Участникът следва да е вписан в ЦПРС, като изпълнител на
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строежи от първа група, минимум пета или по-висока категория - за Обособени позиции № 1-13 вкл. и
ОП № 19.
*При участие на обединение, което не е ЮЛ, изискването се отнася за участниците, чрез които
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгл.чл.25, ал.8 от ЗОП.
* В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи
еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на
държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на
такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:
Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на
участниците.
4. Доказателства за професионална квалификация и технически възможности по чл. 51 от
ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка - всеки участник следва да
представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия капацитет за изпълнение на поръчката,
както следва:
4.1. 1. Списък-декларация на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от
датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка - по
образец, придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП (образец 3)
4.1. 2. Доказателствените документи, които трябва да придружават списъка са:
посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане
на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи,
които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението,
мястото и вида на строителството, или
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и
подпис на издателя и данни за контакт, или
копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни
дейности;
Минимални изисквания:
Участниците трябва да имат опит, който се изразява в изпълнение на строителство на
минимум един обект, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнен през
последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката навсякъде в обявлението и в
документацията за участие в процедурата следва да се разбира: изграждане и/или реконструкция,
и/или осн. ремонт, и/или текущ ремонт на обществени и/или жилищни сгради - за обособени позиции
№ 1-13 вкл. и ОП №19; изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация и/или осн.ремонт на
благоустройствената инфраструктура.
4.2. Списък - Декларация на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение
на обществената поръчка, с посочени за всяко техническо лице минимално изискуеми образование,
професионална квалификация и професионален опит. – (образец 3а)
Минимални изисквания:
Участникът трябва да разполага минимум със следните технически лица, ангажирани за
изпълнение предмета на поръчката:
Технически ръководител – строителен инженер с висше образование в областта на
строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл.163а
от ЗУТ, с трудов стаж по специалността - минимум 5 години , от които минимум 1 година
практически опит като технически ръководител - за всички ОП;
- Координатор по безопасност и здраве, отговарящ на изискванията по ЗЗБУТ и чл.5,
ал.2 Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на СМР, с минимум 1 /една/ година опит като координатор по безопасност
и здраве., а за чуждестранните участници - еквивалентни документи, съгласно националното им
законодателство.
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В случай, че техническият ръководител притежава валидно удостоверение за координатор
по безопасност и здраве в строителството, не е необходим допълнителен експерт за изпълняване
на дейността.
Отговорник за контрола на качеството – лице, притежаващо Удостоверение за преминато
обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или
еквивалентен документ, със стаж като отговорник за контрола на качеството мин. 1 год.
5. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на техническо лице ( образец 3б) - представя

се само за техническите лица, посочени в списък - декларацията (образец №3а), които не са
служители на участника.
6. Декларация по чл. 56, ал. 1 т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие
с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – ( образец 4)
7. Декларация за подизпълнители, които ще участват в изпълнението на поръчката – видове
работи и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ.поръчка, съгласно
чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП ( образец 5) за всяка обособена позиция, за която се подава оферта.
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от
представляващия подизпълнителя и се подпечатва съгласно образец (образец 6) за всяка обособена
позиция, за която се подава оферта.
9. Декларация за спазени изисквания за закрила на заетостт , включително минималната цена на
труда и условията на труд по чл.56, ал.1, т.11 ЗОП (образец 7).
* При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: Използването на повисок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата
е допустимо;
"Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на
работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и
групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за съответната година.

За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и
условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална
агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално
подпомагане, Агенцията по заетостта;
10. Декларация за осигуряване на застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171
от ЗУТ през целия период на изпълнение на договора. (образец 8);
11. Декларация, че участниците ще използват материали, снабдени със сертификат за качество,
който сертификат ще представя при изпълнението на поръчката ( образец 9);
12. Декларация за запознаване с обекта (образец 10);
13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в
процедурата ( когато офертата не е подписана от законния представител на участника) - оригинал

или заверено от участника копие;
14. Копие на Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че
участникът е обединение на физически и/или юридически лица), а когато в договора не е посочено
лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в
обединението, в който се посочва представляващият.
* Съгласно чл. 51а от ЗОП, участниците може да докажат съответствието си с изискванията за
финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с
възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от
възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при
изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да
бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната
връзка на участника с тях.
* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението;
15

б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, буква „в“ и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП
в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представят само за участниците, в обединението,
които ще изпълняват дейности свързани със строителство.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се
доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването
за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява съответната дейност.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения:
а) Офертата се подава на български език;
б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод;
в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
Възложителят си запазва правото да проверява достоверността на представените от участника
данни/информация.
ПЛИК № 2
с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”
В Плик № 2 се поставя:
1. Техническото предложение - изготвя се по образец за всяка обособена позиция, за която се
подава оферта - образец 11;
1.2. Срок за изпълнение;
1.3. Гаранционен срок на извършените СМР.
* Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 се
представя за всяка обособена позиция, за която участникът представя предложение, с надпис
наименование и предмета на обособената позиция.
и
2. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП.( образец 12) – ако е приложимо.
Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се
представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
Важно: Техническото предложение се представя в един оригинал. Участниците попълват,
подписват и подпечатват Техническото предложение.
ПЛИК № 3
с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”,
който съдържа:
1. Ценовото предложение на участника - подготвя се по образец за всяка обособена позиция, за
която се подава оферта (образец 13) и съдържа:
1.1. Количествено – стойностни сметки, съгласно приложените количествени сметки към
документацията.
Общата цена следва да бъде представена в лева, без и с ДДС, и на хартиен носител.
1.2. Подписани и подпечатани анализи на всички единични цени, съответстващи на позициите
в Количествените сметки за всяка обособена позиция, съобразени с нормите и номенклатурата на
СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната – на хартиен носител.
2. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик за всяка
обособена позиция, за която се подава оферта с надпис ”Предлагана цена”.
3. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №3 се
представят за всяка обособена позиция, за която участникът представя предложение, с надпис
наименование и предмета на обособената позиция.
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените
цени носи единствено участникът в процедурата.
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Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е
форма, извън този плик.
При изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото
предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени в настоящата
Документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни.
Технически и ценови предложения, които не са изготвени в съответствие с изискванията и
указанията, посочени в документацията, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат отстранени от
по-нататъшно разглеждане на офертите.
Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за
подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за
отстраняване на участника.
ГАРАНЦИИ

1 Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата.
2. Гаранция за изпълнение - Участникът, определен за изпълнител преди сключване на
договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността
на договора без ДДС, за всяка обособена позиция.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение:
2.1. Парична сума – внесена по сметка на Община Генерал Тошево: „Токуда Банк” АД офис
Генерал Тошево, ВIC: CREXBGSF IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01, като в нареждането
за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение по договор за
обществена поръчка с предмет: "..............." за обособена позиция "..........".
* Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума следва да бъде
заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по
електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат.

2.2. Банкова гаранция – трябва да е безусловна, неотменима, в полза на Община Генерал
Тошево. Изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение за всяка обособена
позиция от поръчката. Гаранцията за изпълнение трябва да е със срок на валидност 30
календарни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по съответния
договор за СМР.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Когато
избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в
него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Възложителят публикува документацията за участие на своя „Профил на купувача” в
интернет, на посочения адрес в раздел І.1. от обявлението за обществена поръчка.
2. Разясненията по документацията за участие в процедурата, 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,
посочен по-горе.
Само лица, които са направили писмено искане за разяснение по документацията и са
посочили електронен адрес, получават дадените разяснения и по електронна поща в деня на
публикуването им в профила на купувача на възложителя.
3. 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:
• лично – срещу подпис;
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по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес;
• чрез куриерска служба;
• по факс;
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис;
• чрез комбинация от тези средства.
Възложителят е длъжен да изпраща на участниците по 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.
4. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата всеки участник
може да поиска писмено от Възложителя разяснения относно документацията за участие.
Възложителят публикува в профила на купувача разясненията в 4-дневен срок от постъпване на
искането.
•

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ
1. Критерият за оценка на офертите по всяка от обособените позиции на настоящата обществена
поръчка е „Най-ниска цена”.
2. Класиране на офертите
2.1. Не по - късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията
обявява чрез съобщение в „ Профила на купувача” датата, часа и мястото за отваряне на
ценовите оферти. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл.68, ал.3
от ЗОП.
2.2. Комисията отваря Плик № 3 – Предлагана цена” на допуснатите участници и оповестява
публично предложените цени, като предлага по един представител от присъстващите участници да
подпише ценовите оферти.
3. Значително по-благоприятно предложение.
3.1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на
оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна
писмена обосновка за начина на неговото образуване.
3.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде пократък от 3 работни дни от получаване на искането за това.
3.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
предложеното техническо решение;
наличието на изключително благоприятни условия за участника;
икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
получаване на държавна помощ.
3.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде
отстранен от процедурата.
3.5. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/ неприемането на
писмената обосновка.
4. Окончателна оценка и обявяване на резултатите.
4.1. Комисията преглежда ценовите оферти на участниците за наличие на аритметични грешки.
При наличие на такива, за валидна цена се счита тази, която се получава като сбор от стойностите на
всички редове в КСС, т.е. меродавни при изчисленията са посочените от кандидата единични цени на
видовете СМР.
4.2. Класирането на участниците, за които комисията счита, че офертите им отговарят в пълна
степен на обявените от възложителя условия в документацията, се извършва на база „Предложена
цена”.
4.3. В случай, че най-ниската от предложените цени е предложена в две или повече оферти,
комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.
5. Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила:
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5.1 Тегленето на жребий се извършва от комисията за провеждане на процедурата, като датата,
място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски цени, които имат
право да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия имат и лицата по чл. 68, ал.
3 от ЗОП. Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия чрез съобщение,
публикувано на Профила на купувача на възложителя.
5.2.Уведомените участници с еднакви най-ниски цени имат право да участват при тегленето на
жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице. Когато упълномощеното
лице за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало офертата от името на участника,
допълнително се представя пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.
5.3.Комисията подготвя билети с имената на участниците, предложили еднакви най-ниски
цени и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в
определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се изчакват
допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на
участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на жребия.
5.4.Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликовете.
Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място.
6. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със
съдържание, определено в чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Протоколът се подписва от всички членове на
комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация.
7. Възложителят, в срок 5 работни дни след приключване на работата на комисията, издава
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за
изпълнител за всяка от обособените позиции. В същото решение Възложителят посочва и
отстранените участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.
7.1. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.
7.2. Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на
комисията и в същия ден изпраща решението на участниците.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо
място и определен за Изпълнител участник.
Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран
участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай, че участникът в процедурата,
класиран на първо място:
а/ откаже да сключи договор;
б/ не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП;
в/ не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.
Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва всички предложения от офертата
на участника.
1. При подписване на договорите за обособените позиции за обществената поръчка участникът,
определен за изпълнител, е длъжен да представи:
документи от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
чл. 47, ал.1, т. 1-4 от ЗОП (оригинал или заверено копие), освен когато
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое
от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно
на възложителя.
гаранции за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) на сто от стойността на
поръчката за всяка обособена позиция без ДДС.
заверено копие на застрахователна полица за целия период на изпълнение на договора,
съгласно чл.171 от ЗУТ, определена с Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителство (обн. ДВ. бр.17 от 02.03.2004г.), покриваща
посочените в цитираната наредба минимални рискове и размер на минимални
застрахователни суми. При участие на обединение, което не е юридическо лице,
изискванията се отнасят общо за обединението, а за подизпълнител-съобразно
участието му.
2. Когато в офертата на участника, определен за изпълнител е посочено, че той ще ползва
подизпълнител/и, след сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят сключва
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договор/и за подизпълнение с обявения с офертата подизпълнител/и, и при условията на чл.45а от
ЗОП.
3. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители,изпълнението на договора за обществена
поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение.
4. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността
му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
5. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител,
изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от тях на възложителя, заедно с доказателства, че не са
нарушени забраните по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
6. Възложителят публикува договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към
тях на своя профил на купувача.
7. Когато участникът, определен за Изпълнител, е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като
Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация
и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
8. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те
представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация
за участие, документите се тълкуват и прилагат в следната последователност и приоритет:
1. Решението за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Указания за подготовка на офертата
4. Технически спецификации
5. Образците за участие в процедурата.
6. Проект на договор за изпълнение на поръчката.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и другите
действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.
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