ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОДОБРЯВАМ:
КМЕТ:__________________
Валентин Димитров

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от
Закона за обществените поръчки, чрез публична покана по чл.14,ал.4, т.2 от
ЗОП с предмет :
” Доставка и монтаж на оборудвани контейнери и автоспирка на територията на Община
Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва :
ОП1 ”Доставка и монтаж на санитарен WC контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево”
ОП2 ” Доставка и монтаж контейнер за съблекалня спортна площадка гр. Генерал Тошево ”
ОП3 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Дъбовик”
ОП4 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Изворово”
ОП5 „Доставка и монтаж автоспирка село Росица”

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Публична покана – по образец на АОП.
II. Изисквания към изпълнението на доставката. Техническа спецификация.
ІІІ. Съдържание на офертата. Необходими документи и изисквания към
участниците.
ІV. Критерий за оценка на офертата.
V. Сключване на договор.
VI. Образци на документи. Проект на договор.

ІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКАТА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
На основание чл. 101а и следващите от Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки и
във връзка със Заповед № 332/13.04.2016 г. на кмета на Община Генерал Тошево, както и на
основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, Община Генерал Тошево отправя настоящата покана за участие в
обществена поръчка, възложена чрез публична покана за избор на изпълнител на доставка с
предмет: ” Доставка и монтаж на оборудвани контейнери и автоспирка на територията на
Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва :
ОП1 ”Доставка и монтаж на санитарен WC контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево”
ОП2 ” Доставка и монтаж контейнер за съблекалня спортна площадка гр. Генерал Тошево ”
ОП3 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Дъбовик”
ОП4 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Изворово”
ОП5 „Доставка и монтаж автоспирка село Росица”
1. Обект, предмет и кратко описание на обществената поръчка:
1.1. Обект на настоящата поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.
1.2. Предмет на поръчката е : ”Доставка и монтаж на оборудвани контейнери и
автоспирка на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва :
ОП1 ”Доставка и монтаж на санитарен WC контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево”
ОП2 ” Доставка и монтаж контейнер за съблекалня спортна площадка гр. Генерал Тошево ”
ОП3 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Дъбовик”
ОП4 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Изворово”
ОП5 „Доставка и монтаж автоспирка село Росица”
2.Обем на поръчката и стойност:
2.1.Обем на поръчката – съгласно приложени към документацията за участие техническа
спецификация и разпределения за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, които представляват неразделна част от
публичната покана, публикувана в Агенцията за обществени поръчки.
Предмет на настоящата поръчка е доставката и монтажа на оборудвани контейнери и
автоспирка:
Обособена позиция 1 ”Доставка и монтаж на санитарен WC контейнер, градски парк
гр. Генерал Тошево”
 Санитарен WC контейнер – Ш/Д/В – 400х700х240 – 1 брой с три броя клетки и
помещение за обслужване, оборудвани:
 за мъже – 2 броя мивки с канелки, 1 брой писоар, 1 брой моноблок /с вертикално
оттичане/
 за жени– 2 броя мивки с канелки, 2 броя моноблока /с вертикално оттичане/
 за инвалиди – 1 брой моноблок /с вертикално оттичане/, 1 брой мивка с канелка с
възможност за достъп на хора с увреждания
 в помещението за обслужване да се предвидят изводи за бойлер.
Обособена позиция 2 ” Доставка и монтаж контейнер за съблекалня спортна площадка
гр. Генерал Тошево ”
 Контейнер за съблекалня – Ш/Д/В – 240х625х240 – 1 брой сдве помещения, санитарен възел
и душове, оборудвани: санитарен възел – 1 брой мивка с канелка, 1 брой моноблок с
вертикално оттичане, 4 броя душове, изводи за бойлер.

Обособена позиция 3” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Дъбовик”
 Контейнер с едно помещение и веранда – Ш/Д/В – 300х600х240 без оборудване.

Обособена позиция 4 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Изворово”
 Контейнер с едно помещение и веранда – Ш/Д/В – 300х600х240 без оборудване.
Обособена позиция 5 „Доставка и монтаж автоспирка село Росица”
 Автоспирка с поликарбонатни стени и покрив – Ш / Д /В – 150х 450х250 с два заслон от
пред, с пейка за 4-6 човека, със стоманена конструкция и поликарбонатни стени и покрив.

2.2.Прогнозна стойност на поръчката – Максималният разполагаем финансов ресурс на
Възложителя за доставката, предмет на поръчката е в размер на 52 000.00 лева. /петдесет и две
хиляди / без ДДС лв., разпределен по обособени позиции, както следва:
ОП1 ”Доставка и монтаж на санитарен WC контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево” –
25 000,00 лева / двадесет и пет хиляди/ без ДДС .
ОП2 ” Доставка и монтаж контейнер за съблекалня спортна площадка гр. Генерал Тошево ” –
11 166,67 лева / единадесет хиляди сто шестдесет и шест лева, шестдесет и седем ст./ без ДДС.
ОП3 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Дъбовик” – 5 833,33 лева / пет хиляди
осемстотин тридесет и три лева, тридесет и три ст./без ДДС.
ОП4 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Изворово” - 5 833,33 лева / пет хиляди
осемстотин тридесет и три лева, тридесет и три ст./без ДДС.
ОП5 „Доставка и монтаж автоспирка село Росица” – 4 166,67 лева / четири хиляди сто шестдесет и
шест лева, шестдесет и седем ст./ без ДДС
Прогнозните стойности по отделните обособена позицияса са максимални и не трябва да се
надвишават.
2.3. Източник на финансиране:
Бюджет на Община Генерал Тошево за 2016 г.
3.Място на доставката:
Община Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, село Дъбовик и село Изворово
4. Срок за изпълнение: до 30 календарни дни, считано от датата на получаване на
възлагателно писмо от Възложителя за всяка обособена позиция поотделно.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Относно: ” Доставка и монтаж на оборудвани контейнери и автоспирка на територията
на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, както следва :
ОП1 ”Доставка и монтаж на санитарен WC контейнер, градски парк гр. Генерал Тошево”
ОП2 ” Доставка и монтаж контейнер за съблекалня на спортна площадка гр. Генерал Тошево ”
ОП3 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Дъбовик”
ОП4 ” Доставка и монтаж контейнер за гробищен парк село Изворово”
ОП5 „Доставка и монтаж автоспирка село Росица”

В случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ от документацията
бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход
или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

ТИПОВЕ КОНТЕЙНЕРИ И АВТОСПИРКА РАЗМЕРИ:





Външни размери за всеки един от модулите:
1.Санитарен WC контейнер - Ш/Д/В – 400х700х240 – 1бр. модул 1
2.Контейнер за съблекалня - Ш/Д/В – 240х625х240 - 1бр.модул 2
3.Контейнер с едно помещение и веранда -Ш/Д/В – 300х600х240 -2бр. модул 3
4. Автоспирка с поликарбонатни плоскости - Ш/Д/В – 150х 450х 250- 1бр.
Офертните предложения да се изготвят на база посочените параметри Ш/Д/В и съгласно
приложените разпределения, а за обекта по т.4 – автоспирка, съгласно посочените параметри
/Ш/Д/В.

КОНСТРУКЦИЯ /контейнери/:






Модулите да са изработени от метална стоманена, скелетна конструкция /студено
поцинкована и с лаково финишно покритие/, като периферията й да бъде изградена от
обкантващ профил;
Подовата конструкция да е изградена от метална скара с височина 120 мм, върху която да се
монтира хидрофобен шперплат;
Контейнерите ще бъдат монтирани върху изградена бетонова площадка;
Цвета на конструкциите да се съгласува с Възложителя;

ОБЛИЦОВКИ И ИЗОЛАЦИИ /контейнери/:

 За топлоизолационен материал да се използва каменна вата 40мм;
 Изолацията при покрива да е минерална вата 40мм, скатен покрив с покритие от гофрирана
поцинкована ламарина тип „керемида“;
 Стени с обща дебелина 40мм, съставени от:
- Ламарина, Каменна вата 40мм, ПВЦ ламперия – външни стени
- ПВЦ ламперия, Каменна вата 40мм, ПВЦ ламперия – вътрешни стени
 Таванните облицовки да са изпълнени от ПВЦ ламперия – за всички помещения.

НАСТИЛКИ /контейнери/ :

 За всички помещения да се предвиди теракота, а за мокрите помещения и подови сифони;

ИНСТАЛАЦИИ /контейнери/ :

 Контейнерите е необходимо да са с изградена електрическа инсталация /с мощност,
съобразена с експлоатационните изисквания за всеки от различните типове контейнери/,
която се състой от разклонителна кутия, осветителни вътрешни и външни тела, контакти и
ключове;
 Всички електро и ВиК инсталации да са вкопани в стените, като е предвиден достъп за
обслужване и ревизии;
 Изграждането на ВиК да бъде съобразено със заложените от строителя комуникационни
връзки, които е предвидено да се присъединят през пода на контейнерите.

ДРУГИ /контейнери/:

 Прозорците да са стъклопакет с PVC петкамерна дограма и матирани стъкла за санитарните
помещения, отваряеми;
 Вратите да се предвидят от алуминиеви профили;
 За всеки един от контейнерите да се предвидят скоби (“уши”), които позволяват
извършването на товаро-разтоварна дейност или преместване;

ОБОРУДВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИТЕ:

 Санитарен WC контейнер – Ш/Д/В – 400х700х240 – 1 брой с три броя клетки и помещение за
обслужване, оборудвани:



за мъже – 2 броя мивки с канелки, 1 брой писоар, 1 брой моноблок /с вертикално
оттичане/
 за жени– 2 броя мивки с канелки, 2 броя моноблока /с вертикално оттичане/
 за инвалиди – 1 брой моноблок /с вертикално оттичане/, 1 брой мивка с канелка с
възможност за достъп на хора с увреждания
 в помещението за обслужване да се предвидят изводи за бойлер.
 Контейнер за съблекалня – Ш/Д/В – 240х625х240 – 1 брой сдве помещения, санитарен възел
и душове, оборудвани: санитарен възел – 1 брой мивка с канелка, 1 брой моноблок с
вертикално оттичане, 4 броя душове, изводи за бойлер.
 Контейнер с едно помещение и веранда – Ш/Д/В – 300х600х240 – 2 броя без оборудване.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ /контейнери/:



Монтажът на модулите да се извърши от технически правоспособни лица.



Предметът на доставката да бъде изпълнен с необходимото качество съгласно нормативната
уредба и техническите изисквания, удостоверено със съответните сертификати и/или
паспорти, издадени от производителя и отговарящи на утвърдените стандартизационни
документи.



Избраният изпълнител следва да осигури за изпълнение на поръчката необходимата
квалифицирана работна ръка и всички условия за здравословни и безопасни условия на труд,
съгласно българскотозаконодателство.

АВТОСПИРКА:


Автоспирка с размери – Ш / Д / В– 150х 450х250



Автоспирката ще бъдат монтирани върху изградена бетонова площадка;



Стоманена конструкция и поликарбонатни плоскости стени и покрив 16мм. и 8мм. с два
заслона отпред.
Пейка за 4-6 човека



III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице, както и техни обединения.
В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора/споразумение 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 (съгласно
чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП).
Договорът/ споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които:
1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между
отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност,
който ще се изпълнява от всеки от членовете на 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/;
2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за
възлагане на обществена поръчка;
3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението
на договора;
4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период
на изпълнение на договора.

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 от участника в обединението, който ще изпълнява
съответната дейност, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП.
Когато не е приложен договор за създаването на обединение или състава на обединението се е
променил след изтичане на крайният срок за подаване на оферти – участникът ще бъде отстранен от
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” и ал. 5 от ЗОП, а именно:
1. 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. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация;
3. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.
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, б. „а” - „д” от ЗОП и Декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложения образец.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ.
1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие
с изискванията, посочени в Глава осма „а“ от ЗОП – възлагане на обществени поръчки чрез
публична покана и в съответствие с изискванията на възложителя.
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.
3. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. За
преводите на документи на български език важат следните изисквания:
- Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на участника
(или документ за самоличност) и преводи на другите документи.
Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български
език.
*Забележка: 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
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

4. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да
бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала".
5. 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 пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие,
което се представя към офертата.
6. Участниците могат да подоват оферти за една или повече обособени позиции.
7. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, посочени
в Публичната покана и документацията за участие в поръчката.
8. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
9. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на
поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс
и електронен адрес, както и обособената позиция, за която се подава оферта.
10. Офертата се представя на посочения в Публичната покана адрес, не по-късно от часа и датата,
регламентирани в същата, като краен срок за получаване на офертите.
11. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху
плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в
деловодството на Община Генерал Тошево, за което на приносителя се издава документ.
12. В съответствие с чл. 57, ал. 5 от ЗОП възложителят няма да приема за участие и ще връща
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.
13. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, следва да
бъдат обективирани в писмен вид.
14. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя.
15. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 90
(деветдесет) календарни дни от датата на получаване на офертите, през което време участниците
са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Офертата трябва да съдържа:
1. Представяне на участника – по образец;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец /оригинал/ - за всяка
обособена позиция поотделно;
3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец /оригинал/ - за всяка
обособена позиция поотделно;
4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Доказателство за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за доставката.
Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата най-малко една доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката .
Под доставки "сходни" с предмета на настоящата обществена поръчка следва да се разбира:
доставка и монтаж на преместваеми къщи, кабини, контейнери, съблекални за спортни
комплекси, санитарни възли и други подобни.
5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се
представят: 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. /чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП/
6. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към
офертата, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или
нотариално заверено копие.
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – по образец;

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец;
* Забележка: 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.
* 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 т
ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценката на офертите се извършва по критерий “най-ниска цена”.
Участникът се класира с цената, посочена като обща стойност за трите обекта.
При равни оценки на две или повече оферти, изпълнителят на обществената поръчка ще бъде
определен чрез жребий. Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила:
Тегленето на жребий се извършва от комисията, назначена от възложителя да разгледа,
оцени и класира офертите. Жребият се провежда на дата, място и в час, за които участниците,
предложили еднакви най-ниски цени, ще бъдат писмено уведомени.
При тегленето могат да присъстват представители на участниците, които са техни законни
представители или са изрично упълномощени от законните представители на участника. Лицата
представят пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.
Комисията подготвя билети с имената на участниците предложили еднаква най-ниска цена.
Билетите се поставят 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, комисията пристъпва към тегленето на жребия.
Тегленето се извършва чрез избор от на един от пликовете, съдържащи наименованието на
участниците. Изтегленият участник се предлага за изпълнител на обществената поръчка.
Проведеното теглене на жребий се отразява в протокола, който се предоставя на
възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.
Отстраняване на участници:
Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник:
1. който не е представил някой от необходимите документи или информация;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, б. „а” - „д” и ал. 5 от ЗОП;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия
на възложителя;
4. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, посочен от
Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка, респ. на съответната обособена
позиция.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
С класирания на първо място участник, Възложителят сключва писмен договор за всяка
обособена позиция поотделно.
При сключване на договора, участникът е длъжен да представи:

1. Документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,
т.1, б. „а” - „д” от ЗОП за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП – оригинал или заверено от участника
копие;
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
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.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията
и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези
средства по избор на възложителя.
Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка изпратени по факс или
електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер
на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо
изпращането.

VІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

