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ООББЩЩИИННАА  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛ  ТТООШШЕЕВВОО  
ООББЛЛААССТТ  ДДООББРРИИЧЧ  

99550000  ГГееннеерраалл  ТТоошшееввоо,,  уулл..  ““ВВаассиилл  ААппррииллоовв””  №№  55,,  wwwwww..ttoosshheevvoo..oorrgg  

ТТеелл..::  0055773311//2200--2200,,  ФФаакксс::  0055773311//2255--0055,,  mmaaiill@@ttoosshheevvoo..oorrgg  

                                   

                                 

 
        

 

      ОДОБРИЛ 

              КМЕТ:  __________________ 

                (Димитър Михайлов) 

 

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, 

съоръжения и прилежащи площи на територията на  Община Генерал 

Тошево по 28 обособени позиции” 
 както следва:  
ОП 1   „Конструктивно усилване на сграда кметство с.Великово” 

ОП 2   „Ремонт кметство с.Присад” 

ОП 3   „Ремонт кметство с.Снягово” 

ОП 4   „Ремонт кметство с.Сираково” 

ОП 5   „Ремонт кметство с.Пленимир” 

ОП 6   „Ремонт кметство с.Малина” 

ОП 7   „Ремонт кметство с.Конаре” 

ОП 8   „Ремонт кметство с.Сърнено” 

ОП 9   „Ремонт чакалня за ученици с. Бежаново” 

ОП 10 „Ремонт жилища ДЗИ” 

ОП 11 „Ремонт  автоспирка с.Средина” 

ОП 12 „Изграждане на санитарен възел и склад пенсионерски клуб с. Кардам” 

ОП 13 „Изграждане на тротоари по ул „Иван Куманов” гр.Генерал Тошево” 

ОП 14 „Изграждане на тротоари с.Люляково” 

ОП 15 „Изграждане на тротоари с.Спасово” 

ОП 16 „Изграждане на тротоари с.Йовково” 

ОП 17 „Изграждане чакалня за ученици с. Балканци”  

ОП 18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Кардам” 

ОП 19 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Спасово”  

ОП 20 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Василево”  

ОП 21 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Присад”  

ОП 22 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Люляково” 

ОП 23 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул.”Петко Д. Петков” 

гр.Генерал Тошево” 

ОП 24 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул.”Христо Минчев” гр.Генерал 

Тошево” 

ОП 25 „Изграждане на пешеходна пътека с.Кардам” 

ОП 26 „Ремонт ограда кметство с. Люляково” 

ОП 27 „Подмяна дограма НЧ с.Кардам”  

ОП 28 „Ремонт здравна с-ба с.Василево”  

                                                                                        

 Съгласували:   1.Зам. Кмет Община Генерал Тошево………………….. 

                                                                                                  / И.Илиева/ 
 

                                                                2.Началник отдел „ТУСИДЕ”………………………… 

                                                                                                                            /инж. Р.Михайлов/ 

 

                                                                                 3. Юрист-консултант на Община Генерал Тошево  ………………… 

                                                                                                                                                            / О. Задгорска/ 
Изготвил:………………… 

                      /М.Иванов/ 

Гл. спец.стр.техник отдел „ТУСИДЕ” 
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СЪДЪРЖАНИЕ 
на документацията за участие в открита  процедура  

 
 

                                                                                                               

Раздел I.       Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Раздел II.     Обявление за обществената поръчка. 
Раздел III.    Пълно описание на предмета  на поръчката. 
Раздел IV.    Техническа спецификация. 

Раздел V.      Изисквания и условия за участие. 
Раздел VI.    Изисквания и указания при изготвяне и представяне  на офертата. 
Раздел VII.  Оценка,  класиране на офертите, сключване на договор и комуникация 

Раздел VIII.  Приложения. 

- Проект на договор;  

- Оферта; 
        Образец № 1– Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
       Образец № 2 –Представяне на участника, включващо и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

       Образец № 2.1 -Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки; 

       Образец № 3 – Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от      
ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 

       Образец № 4 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;  

       Образец № 5 -  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;        

       Образец № 6 – Декларация съгласно чл.51, ал.1, т.2  от ЗОП; 

       Образец №7–Декларация за техническите лица, които участникът ще използва при            

изпълнение на обществената поръчка по чл.51, ал.1, т.4 и т. 10 от ЗОП;   

       Образец № 8 – Декларация  по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт ; 
 Образец №9 – Декларация, че ще бъде осигурена полица за застраховка „Професионална 

отговорност в строителството”  съгласно чл.171 от ЗУТ; 

       Образец № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки; 

 Образец№ 11 – Декларация за запознаване с обекта;  
       Образец № 12 – Техническо предложение; 
       Образец № 13 – Декларация  за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

       Образец № 14 – Ценово предложение;  
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  РАЗДЕЛ I.       Решение за откриване на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка /по образец/.   
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  РАЗДЕЛ II.     Обявление за обществена поръчка /по образец/. 
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РАЗДЕЛ III.          Пълно описание предмета на поръчката: 

 
         „ Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения и 

прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени 

позиции” 

 както следва:  
ОП 1   „Конструктивно усилване на сграда кметство с.Великово” 

ОП 2   „Ремонт кметство с.Присад” 

ОП 3   „Ремонт кметство с.Снягово” 

ОП 4   „Ремонт кметство с.Сираково” 

ОП 5   „Ремонт кметство с.Пленимир” 

ОП 6   „Ремонт кметство с.Малина” 

ОП 7   „Ремонт кметство с.Конаре” 

ОП 8   „Ремонт кметство с.Сърнено” 

ОП 9   „Ремонт чакалня за ученици с. Бежаново” 

ОП 10 „Ремонт жилища ДЗИ” 

ОП 11 „Ремонт  автоспирка с.Средина” 

ОП 12 „Изграждане на санитарен възел и склад пенсионерски клуб с. Кардам” 

ОП 13 „Изграждане на тротоари по ул „Иван Куманов” гр.Генерал Тошево” 

ОП 14 „Изграждане на тротоари с.Люляково” 

ОП 15 „Изграждане на тротоари с.Спасово” 

ОП 16 „Изграждане на тротоари с.Йовково” 

ОП 17 „Изграждане чакалня за ученици с. Балканци”  

ОП 18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Кардам” 

ОП 19 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Спасово”  

ОП 20 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Василево”  

ОП 21 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Присад”  

ОП 22 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Люляково” 

ОП 23 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул.”Петко Д. 

Петков” гр.Генерал Тошево” 

ОП 24 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по ул.”Христо 

Минчев” гр.Генерал Тошево” 

ОП 25 „Изграждане на пешеходна пътека с.Кардам” 

ОП 26 „Ремонт ограда кметство с. Люляково” 

ОП 27 „Подмяна дограма НЧ с.Кардам”                                                                                           
ОП 28 „Ремонт здравна с-ба с.Василево”  

 

 

         1.Обща информация 

 

 

1.1.Възложител: 
 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 
възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Генерал Тошево с адрес: гр. 

Генрал Тошево - 9500, ул. „Васил Априлов” № 5, тел.: 05731/ 20 20, факс: 05731 / 25 05, e-mail: 

mail@toshevo. org , интернет адрес: http://www. toshevo.org  

Община Генерал Тошево е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такава има 
задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
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1.2. Наименование на поръчката: 

 

         „ Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения и 

прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени 

позиции” 
 

1.3. Правно основание за откриване на процедурата: 

Настоящата процедура се провежда в изпълнение на Решение №16/20.03.2015 г. на 
Кмета на община Генерал Тошево на основание чл.16, ал.8 от ЗОП, и Обявление № 

17/20.03.2015 г.  
Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

при стриктно спазване на предвидените в ЗОП опростени правила на основание чл. 14, ал. 3, т.1 от 
ЗОП, 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. 

 

 

1.4. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката: 

 

Съобразно изготвената програма за строителство през 2015 год., финансирана от различни 

източници и одобрена от  Общински съвет   Генерал Тошево, планираните средства са в размер на 
923441 лева без ДДС. С оглед на това и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато 

стойността на планираната за провеждане поръчка за строителство е по-висока от 264 000 (двеста 
шестдесет и четири хиляди) лева  без вкл. ДДС, Възложителят провежда  предвидените в ЗОП 

процедури. Предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно 

да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на 
състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, 
безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения 
в чл.16 ал.8 от ЗОП  ред за открита процедура. 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. Прогнозната стойност на 
обществената поръчка попада в приложното поле на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП. Тъй като същата е по-

малка от 2 640 000 лв., възложителят може да прилага предвидените в ЗОП опростени правила при 

провеждане на процедурата. 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 вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения 
интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства  и едновременно с 
това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в 

процедурата. 
 

 

1.5. Предмет  на поръчката:  

 
           Дейностите по тази поръчка са разделени в 28 обособени позиции, и включват:  
 

ОП1 "Конструктивно усилване на сграда кметство с.Великово” 

� Външен изкоп за подбиване на основи, в сбити почви. 

� Доставка и полагане на армиран бетон В20 в основи.  

� Обратно засипване с трамбоване през 10см и полагане на тротоарна бетонова н-ка. 
� Очукване на вътрешна мазилка по стени, изкърпване с нова и прешпакловане. 
� Обръщане и боядисване около врати и прозорци. 

� Грундиране и боядисване по стени и тавани с латекс. 
� Демонтаж  ламаринената обшивка на покрив и препокриване с нова LT ламарина.  
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ОП 2 „Ремонт кметство с.Присад” 

� Демонтаж на стара  дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. 
� Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. 
� Разваляне на съществуващ санитарен възел и изграждане на нов с две клетки.  

� Демонтиране на съществуващите подови настилки от балатум и полагане на нови от 
ламинат.  

� Сваляне на покривните керемиди и ремонтиране на покривната конструкция с нов 

дървен материал. 

� Ремонт /зидария и мазилка/ комини. 

� Покриване с нови и стари бетонови керемиди и капаци върху усилена трислойна 
подкеремидна мембрана и летви. 

 

ОП 3 „Ремонт кметство с.Снягово”  
� Демонтаж на стара  дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. 
� Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. 
� Изкърпване и пребоядисване на фасадата 

 

ОП4 „Ремонт кметство с.Сираково”  

�   Демонтаж на стара дървена дограма  
� Подмяна на стара дървена дограма с нова PVC  

� Обръщане около врати и прозорци  

� Боядисване с латекс по стени и тавани 

� Изграждане на нов санитарен възел в сградата. 
� Частично изкърпване и цялостна пръскана мазилка по фасадата. 
� Изграждане на бетонов тротоар около цялата сграда. 
 

ОП5 „Ремонт кметство с.Пленимир”   

� Топлоизолация на външни стени с  ЕPS 50мм.,PVC профили, мрежа, шпакловка 
грундиране и минерална мазилка. 
� Изграждане на нов санитарен възел в сградата.  
� Демонтаж на стара  дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. 
� Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс.  
� Полагане на гранитогрес в коридори и по цокъл сграда 
� Зидария с газобетонни блокчета с деб. 125 мм. 

� Окачен таван от гипсокартон на мет. констр.  

 

ОП 6 „Ремонт кметство с.Малина”    
� Почистване  на фасадата от стари бои, изкърпване и пребоядисване. 

 

ОП 7„Ремонт кметство с.Конаре”  
� Демонтаж на стара  дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. 
� Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс.  
� Полагане на един пласт хидроизолация с посипка на газопламъчно залепване. 
� Окачен таван от гипсокартон на мет. конструкция. 

� Гипсова шпакловка, контактен грунд и боядисване с латекс. 
� Подмяна на осветителни тела. 

 

ОП 8„Ремонт кметство с.Сърнено”  
�  Спускане и сортиране на керемиди от покрив 

�  Ремонт на дървена конструкция и ламперия  

�  Ремонт комини и стреха 
� Препокриване със стари налични и нови керемиди в/у усилена трислойна 
подкеремидна мембрана и летви.  
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� Почистване  на фасадата от стари бои, мазилка, изкърпване и пребоядисване. 
� Демонтаж паркет. 
� Армирана бетонова настилка и ламинат 
                   

ОП 9 „Ремонт чакалня за ученици с. Бежаново”  
� Демонтаж на стара  дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. 
� Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс.  
� Демонтаж дървен паркет. 
� Полагане на армирана бетонова настилка и ламинат.    

 

ОП 10 „Ремонт жилища ДЗИ” 

� Спускане и сортиране на керемиди от покрив 

� Ремонт на дървена конструкция и ламперия  

� Ремонт комини и стреха 
� Препокриване със стари налични и нови керемиди в/у усилена трислойна 

подкеремидна мембрана и летви 

� Подмяна на водосточни тръби и улуци 

� Доставка и монтаж изход за покрив GVT 

� Подмяна на ламаринени обшивки по улами и комини 

 

ОП 11 „Ремонт  автоспирка с.Средина”   
� Демонтаж  ламаринената обшивка на покрив и покриване с нова LT ламарина 
� Двукратно боядисване с блажна боя по метални повърхности и частично остъкляване  

 

ОП 12„Изграждане на санитарен възел и склад пенсионерски клуб с. Кардам”   
� Демонтаж на метална барака. 
� Изкоп, кофраж и полагане на бетон за основи. 

� Тухлена зидария и гладка мазилка по стени. 

� Изграждане на дървена покривна к-ция и покриване с LT ламарина. 
� Облицовка на стени и тавани с гипсокартон на метална конструкция.  

� Просичане на отвор за врата в съществуващ зид. 

� Доставка и монтаж PVC дограма 
� Гипсова шпакловка по стени и тавани. 

� Грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани 

� Изравнителна цим. замазка по подове и полагане на настилка от теракот. 
� Изграждане ВиК и Ел. инсталации. 

� Фаянсова облицовка по стени. 

 

ОП 13„Изграждане на тротоари по ул „Иван Куманов” гр.Генерал Тошево”     
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно 

за основа . 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 20 за  настилка с дебилина 10 см и 

делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.  
 

ОП 14 „Изграждане на тротоари с.Люляково”  
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно 

за основа . 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 20 за  настилка с дебилина 10 см и 

делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.  
 

ОП 15„Изграждане на тротоари с.Спасово”     
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� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно 

за основа . 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 20 за  настилка с дебилина 10 см и 

делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.  
 

ОП 16„Изграждане на тротоари с.Йовково”   
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно 

за основа . 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 20 за  настилка с дебилина 10 см и 

делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.  
 

ОП 17„Изграждане чакалня за ученици с. Балканци”     
� Демонтаж на метална барака. 
� Изкоп, кофраж и полагане на бетон за основи. 

� Зидария от газобетонни блокчета и гладка мазилка по стени. 

� Изграждане на дървена покривна к-ция и покриване с LT ламарина. 
� Гипсова шпакловка по стени и тавани.  

� Доставка и монтаж PVC дограма 
� Грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани 

 

ОП 18 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка 

с.Кардам” 
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 15 за  настилка с дебилина 10 см.  

�  Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща  каучукова настилка. 
 

ОП 19 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка 

с.Спасово” 
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 15 за  настилка с дебилина 10 см.  

�  Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща  каучукова настилка. 
 

ОП 20 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка 

с.Василево” 
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 15 за  настилка с дебилина 10 см.  

�  Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща  каучукова настилка. 
 

ОП 21 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка 

с.Присад”  
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 15 за  настилка с дебилина 10 см.  

� Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща  каучукова настилка. 
 

ОП 22 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка 

с.Люляково”  
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 15 за  настилка с дебилина 10 см.  

� Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща  каучукова настилка. 
 

ОП 23 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по 

ул.”Петко Д. Петков” гр.Генерал Тошево” 
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� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 15 за  настилка с дебилина 10 см.  

� Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща  каучукова настилка. 
 

ОП 24 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по 

ул.”Христо Минчев” гр.Генерал Тошево” 
� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно за подравняване. 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 15 за  настилка с дебилина 10 см.  

� Доставка и монтаж двуслойна ударопоглъщаща  каучукова настилка. 
 

ОП 25 „Изграждане на пешеходна пътека с.Кардам”  

� Тънък изкоп за подравняване до 0,5 см ръчно и полагане на уплътнено каменно брашно 

за основа . 
� Кофраж, доставка и полагане на  бетон В 20 за  настилка с дебилина 10 см и 

делатационни фуги през 3 м.с оставаща летва.  
� Ограда от бетонни колове и телена мрежа. 

 

ОП 26 „Ремонт ограда кметство с. Люляково”   

� Частичен демонтаж и ремонт на оградни бетонни колонки и метални пана. 
� Кофраж и полагане на бетон в бетонен пояс. 
� Зидария със стари бетонни блокчета и монтаж на стари оградни пана. 
� Доставка и монтаж на колонки, оградни пана и порти от ковано желязо. 

 

ОП 27 „Подмяна дограма НЧ с.Кардам”    

� Демонтаж на стара  дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. 
� Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. 
� Окачен таван от гипсокартон на мет. конструкция. 

� Гипсова шпакловка, контактен грунд и боядисване с латекс. 
� Подмяна на осветителни тела. 
 

ОП 28 „Ремонт здравна с-ба с.Василево” 

� Спускане и сортиране на керемиди от покрив 

� Ремонт на дървена конструкция и ламперия  

� Ремонт комини и стреха 
� Препокриване със стари налични и нови керемиди в/у мушама и летви 

� Подмяна на водосточни тръби и улуци 

� Подмяна на ламаринени обшивки по улами и комини 

� Демонтаж на стара  дървена дограма и подмяната и с нова PVC дограма. 
 

      2.Обем на поръчката и стойност: 

 

2.1.Обем на поръчката  
Съгласно приложените КС 

            2.2. Изпълнението на настоящата поръчка се финансира от бюджета на община 
Генерал Тошево за 2015год. Основната цел на поръчката е избор на изпълнител/и за 
извършване на строително-ремонтни работи и модернизация на общински сгради на 
територията на община Генерал Тошево. 

                       Прогнозна стойност на цялата поръчка е: - до 331730 лв. /Триста тридесет и една 
хиляди седемстотин и тридесет  лв./ без ДДС, общо за всички обособени позиции.                        

По обособени позиции стойноста е както следва: ОП 1   „Конструктивно усилване на сграда 
кметство с.Великово” – прогнозна стойност 12500 лв., ОП 2   „Ремонт кметство с.Присад” – 

прогнозна стойност 20800 лв., ОП 3   „Ремонт кметство с.Снягово” – прогнозна стойност 
9400 лв., ОП 4   „Ремонт кметство с.Сираково” – прогнозна стойност 8750 лв., ОП 5   



                   ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите   

                            
                                                                  ISO 14001:2004 -Система за управление на околната среда  

11 

„Ремонт кметство с.Пленимир” – прогнозна стойност 25000 лв., ОП 6   „Ремонт кметство 

с.Малина” – прогнозна стойност 4160 лв., ОП 7   „Ремонт кметство с.Конаре” – прогнозна 
стойност 8580 лв., ОП 8   „Ремонт кметство с.Сърнено” – прогнозна стойност 14500 лв., 

ОП 9   „Ремонт чакалня за ученици с. Бежаново” – прогнозна стойност 1660 лв., ОП 10 

„Ремонт жилища ДЗИ” – прогнозна стойност 58330 лв., ОП 11 „Ремонт  автоспирка 
с.Средина” – прогнозна стойност 1000 лв., ОП 12 „Изграждане на санитарен възел и склад 

пенсионерски клуб с. Кардам” – прогнозна стойност 9580 лв., ОП 13 „Изграждане на 
тротоари по ул „Иван Куманов” гр.Генерал Тошево” – прогнозна стойност 17900лв., ОП 14 

„Изграждане на тротоари с.Люляково” – прогнозна стойност 26500лв., ОП 15 „Изграждане 
на тротоари с.Спасово” – прогнозна стойност 13400 лв., ОП 16 „Изграждане на тротоари 

с.Йовково” – прогнозна стойност 10160 лв., ОП 17 „Изграждане чакалня за ученици с. 
Балканци” – прогнозна стойност 3900лв., ОП 18 „Благоустрояване на пространство за 
изграждане на детска площадка с.Кардам” – прогнозна стойност 3330 лв., ОП 19 

„Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Спасово” – прогнозна 
стойност 3330 лв., ОП 20 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска 
площадка с.Василево” – прогнозна стойност 3330 лв., ОП 21 „Благоустрояване на 
пространство за изграждане на детска площадка с.Присад” – прогнозна стойност 3330 лв., 

ОП 22 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка с.Люляково” – 

прогнозна стойност 3330 лв., ОП 23 „Благоустрояване на пространство за изграждане на 
детска площадка по ул.”Петко Д. Петков” гр.Генерал Тошево” – прогнозна стойност 6660 

лв., ОП 24 „Благоустрояване на пространство за изграждане на детска площадка по 

ул.”Христо Минчев” гр.Генерал Тошево” – прогнозна стойност 6660 лв., ОП 25 „Изграждане 
на пешеходна пътека с.Кардам” – прогнозна стойност 6660 лв., ОП 26 „Ремонт ограда 
кметство с. Люляково” – прогнозна стойност 22900 лв., ОП 27 „Подмяна дограма НЧ 

с.Кардам” – прогнозна стойност 11080 лв.,  ОП 28 „Ремонт здравна служба с.Василево” – 

прогнозна стойност 15000 лв., 

             Стойността е пределна и не трябва да се надвишава. Възложителят ще 
отстрани от участие в процедурата всеки участник, който предложи цена, 

надвишаваща прогнозната стойност на поръчката. 

  Плащането се извършва съгласно приложения проект на договор. 

                                                                                          

       3.Място на извършване на строително монтажните работи : 

 

          На територията на  Община Генерал Тошево 

 

4. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

 

 Строително-монтажните работи да се извършат съгласно количествените сметки, 

които са  неразделна част от ценовото предложение на участника, при стриктно спазване на 
нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително – 

монтажни и ремонтни работи. 

Извършването на възложените СМР да бъде в срок и качествено, в съответствие с 
изискванията на Възложителя и при спазване на нормативните и технически стандарти.  

           Използваните материали и изделия да са придружени със сертификати за качество и 

декларации за съответствие. 
 

5.Срок за изпълнение на поръчката:  

 

           Конкретните срокове за изпълнение на всяка отделна обособена позиция ще бъдат 
определени в договора за нейното изпълнение, като ще се базират на направеното от 
участника предложение в неговата оферта. При определяне на времето за изпълнение на 
поръчката, участниците трябва да имат в предвид следното: - крайният срок за изпълнение на 
строително-ремонтните работи  е до 30.09.2015 год.  за всички обособени позиции, считано от 
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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 изпълнение на ремонтните работи за 
всяка обособена позиция, за която участват като се съобразят с обема на работа, 
организацията която предвиждат да приложат и евентуалните предпоставки които биха им 

позволили да изпълнят строителните работи за по-къс срок от индикативно определения 

такъв. 

 

6.Приемане и заплащане на изпълнението: 

 

         Възложителят приема и заплаща на Изпълнителя стойността на актуваните и 

действително извършени дейности в 30 дневен срок, след  оформянето и подписване на 
протокол образец 19, представянето на сертификати  за качество на вложените материали и 

изделия, подписан Констативен протокол за предаване на обекта и фактура за извършената 
работа. 
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РАЗДЕЛ IV.          Техническа спецификация   
 

          1.Общи положения  

          Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в 

обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените 
сметки.Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на 
строителните работи, които са предмет на договора за строителство. 

 

         1.1.  Организиране  на  обектите. 
         Изпълнителят следва да осигури необходимите условия  за  безопасна и здравословна 
работа на обекта, както  и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички 

материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица. 
        Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства 
за извършване на строително монтажните работи. 

        Възложителя  осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните 
води по време на строително ремонтните дейности. 

       Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва от 

изпълнителя съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия при 

извършване на строително монтажни работи и се съгласува с възложителя. 

        Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба 

№ 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 

         1.2. Съоръжения на обекта 
        Всички съществуващи на обекта съоръжения и инсталации не подлежащи на  ремонт или 

премахване следва да се запазят от изпълнителя  във вида и състоянието в което са се намирали 

преди започване на СРР.  

        Възложителя  ще информира изпълнителя за мястото и начина по който може да се свърже 
към съответните инсталации с цел тяхното използване ако това е необходимо. 

 

        1.3. Ползване на обекта 
        Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и 

без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. 

        След приключване на СРР на обекта изпълнителят следва да изнесе всички ненужни 

материали и инвентар от обекта, да го почисти и приведе в състояние годно за ползване във 

възможно най-кратки срокове. 
 

1.4. Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда 
        Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасни условия на 

труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда. 
         Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от 
ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

 

             1.5. Атмосферни влияния 
        Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, 

предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни 

събития, които не могат да се повлияят или предвидят предварително от изпълнителя. 
        Строителните дейности да се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап  

за предотвратяване на  вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния. 
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         В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на 
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури 

защитена среда за довършването им. 

         Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития. 
        Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши 

атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени. 

 

          1.6  Минимални изисквания при  изпълнение на дейностите 
         Спецификациите   покриват  минималните   изисквания  за  качество   на  материалите,   за 
изпълнение на дейностите и за гаранция за качество. Но това по никакъв начин не следва да 
ограничава отговорностите на Изпълнителя, посочени в други нормативни документи и 

стандарти. 

         Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти (ПМС №325 от 06.12.2006 г.), които ще се влагат в 

изпълнение на строителните и монтажните работи да отговарят на следните технически 

спецификации:  

1. български стандарти, с който се въвеждащ хармонизирани европейски стандарти 

или еквивалентни;  

2. европейски технически одобрения (със или без ръководство), или   

3. признати национални технически спецификации(национални стандарти), когато не 
съществуват технически спецификации по т. 1. и т.2. 

 

Строителните материали, които ще се влагат в изпълнение на строително – 

ремонтните работи да  се придружават със сертификат за съответствие или декларация за 
съответствие, изготвени на български език.  

 

Сертификатите за произход трябва да бъдат издадени от компетентни органи 

на страната на произхода на стоките/материалите,или доставчика и трябва да 

съответства на международните споразумения,по които тази държава е страна,или 

на съответното законодателство на Общността,ако държавата е членка на ЕС. 

           При изпълнение на ремонтните работи да се осигурят и поддържат необходимите 
мерки по безопасността и хигиената на труда, пожарната безопасност, безопасността на 
движението и опазване на околната среда. 
         Преди да започне работа, Изпълнителят трябва да се запознае предварително със 
съществуващите условия и да планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда 
съществуващите инсталации. Той носи пълна отговорност за запазване на съществуващите 
инсталации по време на работата на обекта. 
          Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят 
предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или 

чрез тестване. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни 

работи следва да отговарят на, предвидените в проекта такива и на техническите изисквания 

към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се 
удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени 

със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с авторския надзор 

и Възложителя. 

          Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико-механични показатели 

следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. 
 

             1.7. Осигуряване  контрол на качеството 

           Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на 
качеството на строителните дейности. Да извършва проверка относно съответствието на 
доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за 
управление на качеството. 
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        2.Спецификация на дограма 

 

ОП 2 „Ремонт кметство с.Присад” 

 

                                                                                                

 

 

                      170   Пет броя прозорци с 50% отваряемост и комарници от четирикамерен PVC 

                             профил и 24мм стъклопакет. 
                                                                                                                                                                              

      120 
                                                                                             

 

               50  Два броя прозорци с 100% отваряемост и комарници от четирикамерен PVC 

                профил и 24мм стъклопакет. 
            

      50                                                      

 

 

 

                   140 

                
                         Един брой неотваряем прозорец от четирикамерен PVC профил и 24мм стъклопакет. 
     120 

 

 

 

 

                200 

 

 
                      Два броя врати  от четирикамерен PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ 
     90 

 

 

                                                                                                                   

                       

             200 

 

 
                   Два броя врати  от четирикамерен PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ 

    70 

 

 

 

 

 

                240 

                  

 

 

                     Една остъклена вътрешна врата от четирикамерен PVC профил с неотв. надстройка. 
     90 
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             230 

 

 

 

 

                 Една остъклена балконска врата от четирикамерен PVC профил 
   75 

 

 

 

ОП 3   „Ремонт кметство с.Снягово” 

 

 

 

 

                                                                         150 

                                                                                  Три броя прозореци с размери 330/150 от бял 

                                                                                  четирикамерен PVC профил и 24мм стъклоп. 

                                                                                  с две отваряеми крила. 
 

                                330 

 

 

 

 

 

 

                         200 

 

 
                            Три броя плътни врати 90/200 от четирикамерен PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ 
                             

          90 

 

 

 

 

 

                200 

 

 

                      Една входна, остъклена врата 70/200от четирикамерен PVC профил 
     

     70 
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                                                 210 

 

 

                                                     Една остъклена двукрила врата 180/210от четирикамерен PVC                                                

профил                                          профил. 

 

                      180 

 

 

ОП 4   „Ремонт кметство с.Сираково” 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             220 

 

 

 

 

                                                                 Два бр. прозорци от PVC профил-160/220 с комарник и подпрозоречна  
                                    

          160 

 

 

 

 

 

 

 

               290 

 

 

 

                               Една плътна врата от четирикамерен PVC профил с неотв. остъклена надстройка. 
 

 
 

 

          110                                                                                     

 

 

    200                                                                                               200 

 

 

      1бр. врата 90/200 от четирикамерен                                         1бр. врата 70/200 от четирикамерен                                        

       PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ                                      PVC профил и пълнеж от 18мм ПДЧ 

    90                                                                                                   70 
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ОП 7   „Ремонт кметство с.Конаре” 
 

 

 

 

 

 

 

            270                                                                                        180 

 
              Четири бр.прозорци 120/270 с  30%                                         Три броя прозорци 120/180 с 50% отв. 
               отваряемост от четирикамерен PVC                                         от четирикамерен PVC профил и 24 мм. 

                            профил и 24мм. стъклопакет.                                                     стъклопакет 
       120                                                                                             120 

       

 

 

 

 

 

                               200                                                                                          200 

 

 
                                 Една плътна, двукрила врата 180/210                                 Две плътни PVC врати 90/200                                             

                                 от четирикамерен PVC   профил . 
                 180                                                                                                     90 

 

 

 

ОП 9   „Ремонт чакалня за ученици с. Бежаново” 
 

 

 

 

 

 

                200 

                                                                                                                 160 

 

                
                 Една плътна PVC врата 90/200                                                      Един брой неотваряем  прозорец  

                                                                                                                   от  четирикамерен PVC профил.                                                                                    
             90                                                                                             80                                                                                                      

 

 

 

ОП 12 „Изграждане на санитарен възел и склад пенсионерски клуб с. Кардам” 
 

 

 

 

 

 

    200                                                                                    200 

 

 
         Една плътна PVC врата 90/200                                                 Две плътни PVC врати 70/200 

 

    90                                                                                        70 
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         100                                                                                   50 

                                                                                                    
          Един брой неотваряем  прозорец                                          Два броя прозорци с 100% отв. и комарници 

          от  четирикамерен PVC профил.                                       от четирикамерен PVCпрофил и  стъклопакет.                                                               
      90                                                                                         50 

 

 

 

ОП 17 „Изграждане чакалня за ученици с. Балканци” 
 

 

 

 

 

 

 

        200 

 

                                                                                                                     100 

                                                                                                                       
         Една плътна PVC врата 90/200                                                                   Един брой неотваряем  прозорец 

                                                                                                                                     от  четирикамерен PVC профил. 
        90                                                                                               150 

 

 

 

 

ОП 27 „Подмяна дограма НЧ с.Кардам” 
 

 

 

 

                       170                                                                                    170 

 

 
                       Четири бр. прозорци с ¼ отвар.                                             Осемнадесет прозореца 110/170 с 1/3 отв. 
                       от четирикамерен PVC профил                                              от четирикамерен PVC профил и                                           

                          и стъклопакет.                                                                    стъклопакет. 
160                                                                                       110 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 50                                                                                                  220 

 
           Три бр. остъклени двукрили PVC врати с                                               Три бр. плътни  PVC врати  90/220.                                       

           неотваряема надстройка 110/250. 

 

       110                                                                                                 90 
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                                     230 

 

 
                                         Един брой входна, плътна двукрила PVC врата с размери 160/230  

 

 

 

     160 

 

 

ОП 28 „Ремонт здравна с-ба с.Василево” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   160 

 

 

                                                         Шест бр. прозорци от четирикамерен PVC профил-220/160, две   
                                                          отваряеми крила и 24мм стъклопакет.  
 

              220 

 

 

 

 

 

 

 

                             160 

 

 

                                    Осем бр. прозорци от четирикамерен PVC профил-120/160, едно   

                                    отваряемо крила и 24мм стъклопакет.  
 

 

    120 
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Раздел V.    Изисквания и условия за участие.  

 

 
1. Общи изисквания : 

 В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, 

които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и поставените 
изисквания от възложителя.  

       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.  
       Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва 
като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, 
тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват договор или еквивалентен 

документ. Договорът(съответно документа за създаване на обединението) 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 е посочен Възложителя и номера на 
процедурата, за която се обединяват; 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 обособените позиции с Възложителя ; членовете на обединението трябва да 
определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката; да е отразено, че 
всички членове на обединението са солидарно отговорни пред възложителя за изпълнението на 
договора, включително по  отношение на плащанията; да е отразено, че всички членове на 
обединението са длъжни да останат в обединението за целия период на изпълнение на договора, 
както и за периода на предложения от участника гаранционен срок в техническата му оферта; да е 
отразено, че не може да бъдат приемани други членове на обединението по време на изпълнението на 
договора.            
         Към офертата се представя договор (или еквивалентен документ) в оригинал или  

заверено от участника копие .   
Ако в договора за създаване на обединение липсва клауза за изрично упълномощаване на 
лице, което да представлява обединението в настоящата процедура, участникът следва да 
представи нотариално заверено пълномощно от всички участници в обединението, с което 

упълномощават едно лице, което да подаде офертата  и подпише документите, които са общи 

за обединението. 

 
            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 от, „а” до, „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; 
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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, 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. Който е свързано лице (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.  

7. За който са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на 
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

 
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. 
 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, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП. 

              При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените 

обстоятелства с една декларация (по Образец № 2.1.), подписана от лицето/лицата, които 

представляват 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. 

   

       3. Изисквания за професионална квалификация и технически възможности:  
                 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години, считано от датата на 
подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата 
обществена поръчка, най-малко на един строителен обект, за което представя Списък-декларация /по 

образец/ 

 Под строителство,еднакво или сходно с предмета на поръчката навсякъде в документацията и 

обявлението за участие в процедурата следва да се разбира: 
изграждане/реконструкция/рехабилитация/осн.ремонт на обществени и/или жилищни сгради - за ОП1 

до ОП12 вкл. и ОП17, ОП 26, ОП27 и ОП28; изграждане/реконструкция/рехабилитация/благоустроя 

ване/ремонт на тротоари/улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към 

тях - за ОП18, ОП19, ОП20, ОП21, ОП22, ОП23, ОП24 и ОП25. 

 (Доказването на изпълненото строителство се извършва с някой от следните документи: 
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1.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  

2.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, дата 

и подпис на издателя и данни за контакт, или  

3.копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените 

строителни дейности.)  

                 При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.              

 

 

 2. 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 средно техническо или еквивалентно образование, със стаж по специалността  
минимум 5 години.  

               - 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 доказан опит като специалист ЗЗБУТ мин. 1год. (длъжността 

може да се изпълнява и от техническия ръководител ако той отговаря на условията)  

                 - Отговорник по контрол на качеството - лице притежаващо удостоверение /сертификат за 
преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на 
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството минимум 1год. 

 (За доказването им се попълва декларация-списък на техническите лица, които участникът 

ще използва за изпълнение на обществената поръчка (оригинал, по Образец № 7); и 

декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (оригинал, по Образец № 8) – 

попълва се и се представя от експерти, посочени от участника в декларацията-списък, 

които не са служители на участника.) 

              3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 ЗОП  - 

УЧАСТНИКЪТ да е вписван в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на 
строежи най-малко от - първа група, пета категория за обособени позиции от 1 до 12 и 17, 26, 27 и 

28 вкл. и четвърта група – четвърта категория за ОП13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 или 

като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.6 от 
ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонти работи, предмет на поръчката.  

(При доказването се представя заверено от участника копие от удостоверение или 

декларация за наличието на такава регистрация 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 безплатно на възложителя. ) 

             При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването  за регистрация в ЦПРС  

се доказва от участника в обединението който ще изпълнява съответната дейност. 
Чуждестранните участници трябва да отговарят на изискването по еквивалентен начин.  

           4. Гаранции  

Възложителят не поставя изискване за представяне на гаранция за участие в 

процедурата.  
Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора е длъжен да 

представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % върху предложената от него стойност без ДДС   

за съответната обособена позиция. Гаранциите могат да бъдат във вид на парична сума  или банкова 
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гаранция. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение : 1. 

парична сума, платима по сметката 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: „ Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, 

съоръжения и прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 

обособени позиции” и  (наименованието на   обособена позиция за която се отнася). 

2. Банкова гаранция - Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова 
гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на 
валидност най-малко 30 календарни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на 
поръчката който е 30.09.2015 г.  

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 

Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на 
изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не 
бъде по-малък от определения в настоящата процедура.  
 

 

Раздел VI.  Изисквания и указания при изготвяне и представяне  на              

офертата 

1. Указания за подготовка на офертата: 

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 
съответства напълно на изискванията на Закона за обществените поръчки и указанията от 
настоящата документация. Офертата може да се отнася за една, няколко или всички 

обособени позиции на поръчката.  
2. Всеки участник има право да представи само една оферта. До изтичането на срока за 

подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да я оттегли.  

3. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Генeрал Тошево - 9500, ул. „Васил 

Априлов” № 5 , не по-късно от датата и часа, посочени в обявлението като краен срок за 
подаване на офертите. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес преди 

изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 
сметка на участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата 
на адреса в срока определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействие 
за митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, 

взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др.  

4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 
упълномощен от него представител на посочения от възложителя адрес или се изпраща по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.  
Върху плика участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на 

поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес.  
Участникът подава оферта за всички обособени позиции, за които кандидатства, в един общ 

плик, в който трябва да постави пликовете с номера 1,2 и 3. Когато участник подава оферта за повече 
от една обособена позиция, пликове №2 и №3 се представят за всяка позиция, върху които са 
поставени следните обозначения:  

• плик  №  1 с надпис „Документи за подбор” и наименование на участника; 
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• плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, наименование на 
участника и за коя обособена позиция се отнася; 

• плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, наименование на участника  и за коя 
обособена позиция се отнася; 

В един общ Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят пликове № 1 за 

всички обособени позиции, за които се участва. В един общ плик № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят пликове № 2 за всички 

обособени позиции, за които се участва. В един общ плик № 3 с надпис „Предлагана 

цена” се поставят пликове № 3 за всички обособени позиции, за които се участва. 

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. 

/т.е. за всички позиции, за които се участва, трябва да има представен Плик № 1, 

като само в Плик № 1 по позицията с най-малък пореден номер участникът трябва да 

представи всички документи и информация по чл.56, ал.1 от ЗОП, посочени от 

Възложителя в настоящата документация, а в останалите пликове № 1, участникът 

трябва да представи само СПИСЪКА по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП с указание, че всички 

документи и информация /”Документи за подбор”/ са представени в Плик № 1 по 

позицията с най-малък пореден номер.  

При неспазване на горното изискване на Възложителя участникът ще бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

 

5. 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.  

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списъка на 
лицата, които имат сключен договор с Министерство на външните работи на Република 
България за извършване на официални преводи.  

6. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документи по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението.  

7. Документи по чл. 56, ал. 1, т.1в и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, 
чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.   

8. 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.  
 9. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен 

печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.  

10. 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.  
     11. 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. 

     12. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. 
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             13. 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. 

              

2.Комплектоване на офертата, необходими документи : 

 

2.1. Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”: 

1.  Оферта (оригинал, по Образец) 

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписана от участника - 

(оригинал, по 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, включващо и декларация по чл.47, ал.9 от 
ЗОП(оригинал, по Образец 2.1), посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, 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 - (оригинал, по Образец  № 2). 

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 обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, 

по Образец № 3). 

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата - оригинал.  

(в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 

документите му за регистрация)  

6. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението – оригинал 

или заверено от участника копие. 
 (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица)  

7. При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава 
от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се 
представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в 

обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и 

подпише документите, общи за обединението –(оригинал). 

8. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП че ще, използва, вид на работата и нейния 

дял  / няма да използва подизпълнители.–(оригинал, по Образец № 4). 

9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - оригинал,по Образец № 5. 
(когато участникът ще ползва подизпълнител)  

          10. Декларация – справка, съдържаща списък на изпълненото строителство съгласно 

чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП  - (оригинал, по  Образец № 6). 

          11.Декларация-списък на техническите лица, които ще бъдат използвани за изпълнение 
на обществената поръчка съгласно чл.51,ал.1,т.4 и т.10 от ЗОП (оригинал, по Образец № 7). 

           12.Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт (оригинал, поОбр. № 8) – 
(попълва се и се представя за всеки експерт, посочен в списъка, който не е служител на участника). 

             13.Декларация за осигуряване на  застраховка „Професионална отговорност”   

съгласно чл.171 от ЗУТ през целия период на изпълнение на договора. (оригинал, по 

Образец № 9) 

           14. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП (оригинал, по Образец № 10) 

            * При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: Използването на 

по-висок 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 
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Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за 
социално подпомагане, Агенцията по заетостта; 
 

           15. Декларация за запознаване с обекта – (оригинал, по Образец № 11) 

           16. 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. 
            17. Доказателства за професионална квалификация и технически възможности по чл. 51 от 
ЗОП, посочени от възложителя.  

2.2.Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

В плик № 2 се поставя:  

           1. Техническо предложение, попълнено по Образец  12 и подписано от участника, в 

оригинал.  

           2. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (оригинал, по Образец №13) 
 (представя се когато е приложима) 

* Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2  се представя за 

всяка  обособена  позиция, за която участникът представя предложение. 

 

2.3.Съдържание на плик № 3  „Предлагана цена”  

В плик № 3 се поставя ценовото предложение, попълнено по Образец № 14 към 

настоящата документация, в оригинал придружено от количествено-стойностна сметка и 

анализи на предложените цени.  

Извън плик № 3 не трябва да има посочена никаква информация относно 

предложената цена. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата. 
* Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 3  се представя за 

всяка  обособена  позиция, за която участникът представя предложение. 

            Предложената от участника  цена не трябва да надвишава обявената прогнозна 

стойност на всяка обособена позиция поотделно от обществената поръчка. 

 

 

Раздел VII.  Оценка,  класиране на офертите, сключване на договор и 

комуникация 

1. Оценка на офертите и класиране на учстниците 

1. Критерий за оценка на офертите:  
    -  Най–ниска цена, предложена от участниците. 

                 -  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. 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. 

                - 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. Комисията 
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определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 

работни дни от получаване на искането за това. 
     - Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

� 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. 

                -  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. 

                - Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/ 

неприемането на писмената обосновка. 
            2. Окончателна оценка и обявяване на резултатите 
                - 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. 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”. Когато двама или повече 
участници са предложили еднаква най-ниска цена, на първо място се класира участникът, 
изтеглен чрез жребий между съответните участници с еднакви ценови предложения. 
Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила: 

- 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.   

-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.   
- 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.  

-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.  

            3. 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. 

            4. 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. 

            -  Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването 

му. 

            -  Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на 
комисията и в същия ден изпраща решението на участниците.  
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2. Комуникация между възложителя и участниците 
1. Възложителят публикува документацията за участие на своя Профил на купувача в 

интернет, на адрес : http://toshevo.org/g/?p=4716. 

2. 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.  
3. 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.  

4. 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.  

5. 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; 
• 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.  

 

3.  Сключване на договор 

 

1. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за 
изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи:  

• документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в 

настоящата документация размер и при обявените условия (оригинал); 

• 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. 

• 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 договор/и за подизпълнение с обявения с офертата подизпълнител/и.  

3. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители,  изпълнението на договора за 
обществена поръчка не започва да тече преди да бъде представен сключен договор за 
подизпълнение.   
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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. В случай, че възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 
юридическо лице, договорът за обществена пръчка се сключва след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие на регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК 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. 

 

4. Други 
                 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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Раздел VIII.    Приложения. 
 

                                                                                                ПРОЕКТ! 

  

ДОГОВОР 

 

Днес, ........2015 год. , в гр. Генерал Тошево , на основание чл.41, ал.1 и ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.74, ал. 1 от ЗОП и Решение  № .......от 
...............2015  г. за определяне на изпълнител, се сключи настоящият договор между: 

  

1. ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, със седалище и адрес на управление : гр. гр. Генерал 

Тошево, обл. Добрич ул. “В. Априлов” №5, Булстат 000852633, представлявана от Димитър 

Михайлов кмет на Община Генерал Тошево и гл. счетоводител Мария Върбанова , наричана 
по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и   

  
2. ..................................................................... /наименование на Изпълнителя/,   със седалище и 

адрес на управление :……………….., ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ ………………………... 

Идентификационен номер по ДДС /ако има регистрация/, представлявано   от 
.........................................................................................................................................................                                             

/законен представител – име и длъжност/, 
или 

……………………………………………………………………………………………………./ако 

има упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт/, 
Определен за Изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет : „Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения 

и прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени 

позиции” , наричано по-долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна. 
 

 Страните се споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

       Чл. 1.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строителни 

работи  по обособена позиция №………, с предмет :………………………..    на обществена 
поръчка с предмет: „Ремонтно- възстановителни  работи на общински сгради, съоръжения 

и прилежащи площи на територията на  Община Генерал Тошево по 28 обособени 

позиции”. 

            (2) Да изпълни предмета на договора по предходната алинея  със собствени/наети сили, 

средства, материали и механизация, изцяло за своя сметка. 
            (3) Предметът на договора следва да бъде изпълнен в съответствие с Пълното описание 
на предмета на поръчката от документацията за участие, Техническата спецификация, 
Количествено-стойностната сметка, Техническото предложение от офертата на Изпълнителя,  

които са неразделна част от  договора . 
            (4) Мястото на изпълнение на предмета на договора е: ..................... (попълва се според 

обособената позиция:  
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II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

       Чл.2   (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

            (2) Срокът за изпълнение на  видовете СМР, предмет на договора е ................. 

…………………………… календарни  дни , считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за стартиране на дейностите по 

настоящия договор до подписване на Констативен  протокол за  установяване годността за 
приемане на строежа и предаването  му  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не може да бъде по дълъг от 
30.09.2015 год.  

          (3) Предмета на договора се счита за приключен на датата, на която е подписан 

Констативният  протокол за  установяване годността за приемане на строежа и предаването му 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

      Чл. 3. (1) Сроковете по чл. 2 се удължават при условията и реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП, 

разпоредбите на ЗУТ и раздел  IХ от настоящия договор „Непреодолима сила ”. 

 

III   ЦЕНИ  И  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

       Чл. 4. (1)  Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложено от 
Изпълнителя и приета от Възложителя съгласно Ценово предложение –  е .......................... 

/словом ................................................................/ лева без ДДС или ................ /словом 

...................................................................../ лева с включен ДДС. Стойността е получена след 

остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР, с включени всички 

начисления към единичните цени. 

      (2) Цената по предходната алинея е за цялостното изграждане на обекта, включително 

цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, 

складиране и др. подобни, както и печалба за строителя. 

      (3) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова 
сметка, посочена от Изпълнителя: 

BIC : ……………………………….. 

IBAN: ……………………………… 

Банка : …………………………….. 

      (4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал.3 в срок от 7 /седем/ дни, считано от момента на промяната. В случай, че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, се счита, че плащанията са надлежно 

извършени.  

      (5) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят 
извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 
Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 

които са приети 

      Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не може да иска увеличение на цената, ако увеличението  е в 

резултат на  увеличаването на количеството на вложените материали и/или извършените работи 

е вследствие на: 
 - несъгласувано с възложителя отклонение от техническата документация; 

 - нарушаване на строителните, техническите и технологични правила и нормативи; 

 - отстраняване на допуснати от строителя недостатъци; 

 - влагане на некачествени или неподходящи материали; 

      Чл.6. При възникване в процеса на работа на  обстоятелства, довели до необходимост от 
отпадане на някои видове СМР, както и при замяна на едни  видове с други, същите се 
изпълняват след одобрение от страна на лицето, което упражнява инвеститорски контрол на 
база на изготвен Констативен протокол.Заплащането се извършва с протокол/акт образец 19 със 
замяна, до размера на стойността, посочена в чл. 4 от този договор.  При изпълнение на други 

видове СМР, извън изброените в КСС,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

единични цени, формирани в съответствие с посочените от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценови 

показатели в офертата . 
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- часова ставка -……………….лв./час; 
- допълнителни разходи върху труд -………………% 

- допълнителни разходи върху механизация - ………………..% 

- доставно – складови разходи - ……………….% 

- печалба - ……………..% 

      Чл. 7  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  изплаща еднократно аванс по банкова сметка   на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % от цената по чл.4 или  .......................... /словом ...................... 

………………………………../ лева без ДДС или ................ /словом ...................... 

………………………………….. /лева с включен ДДС.  Авансът се изплаща в 30 -дневен срок 

след подписване на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сумата на 
аванса ще се приспадне от окончателното разплащане. 
      Чл. 8 .(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема  и заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  стойността на 
действително извършените дейности  от стартиране на изпълнението на работите по договора, 
след оформянето на протокол образец 19 и представянето  на  сертификати за качество на 
вложените  материали и изделия. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само 

тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол  и са отразени в съответния 
протокол  

            (2) Ако при приемане на обекта са констатирани недостатъци, до отстраняването им 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да откаже плащането на цялата сума , като задържи 20 % от сумата  
до отстраняване на недостатъците от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

      Чл.9. Окончателното  разплащане  се извършва по банков път, в рамките на 30 –календарни 

дни  от представяне на фактура и всички документи по реда на чл.8 и чл. 2, ал.3. 

 
                   

 

                                  IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

      Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената с настоящия договор цена, при 

условията и по реда, предвидени в него. 

      Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора със 
съответните количества, качество и вид на материалите, при стриктното спазване на 
установените с настоящия договор, приложенията към него, техническите стандарти и 

действащите законови изисквания за строителството в Р България, както и да отстрани всички 

появили се дефекти в него, във всяко едно отношение, в сроковете и по начин, с необходимата 
и дължима грижа и съгласно разпоредбите на настоящия договор, като гарантира, че разполага 
с необходимите технически умения, знания, капацитет, техника и персонал (работна сила). 
          (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството съгласно издадените 
строителни книжа, да изпълнява предвиденото в техническата документация и изискванията на 
строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. 

            (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, 

предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с 
изготвените за обекта проекти по всички части и отговарят на спецификациите и техническите 
стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка.  
               (4 ) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, 

необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

      Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 
          1.осигури необходимата трудова и технологична дисциплина; 
          2. осигури квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство за 
изпълнение на дейностите, предмет на договора; 
          3. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество, декларация за произход и 

декларация за съответствие на материалите, влагани при изпълнение предмета на договора. 
              (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка през цялото време за 
строителство следните дейности и разходи: 

         1. Обезопасяване на строителната площадка; 
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         2. Изграждане на временно ел. захранване със съответните подтабла; 
         3. Поддържане и заплащане на временното захранване с ел.енергия и вода; 
         4. Сметосъбиране и сметоизвозване до сметище. 
      Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи мостри и каталози за материалите, 
предназначени за влагане в дейността, предмет на договора, за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

придружени от сертификати за качество, най-малко петнадесет календарни дни преди 

започване на дейностите, за които са предназначени. В срок до 7 (седем) дни предоставените 
мостри се одобряват или отхвърлят с писмени забележки. 

              (2) Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи на спецификациите и 

стандартите. 
              (3) При констатиране от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествени доставки, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната 
площадка. 
      Чл. 14. При отчитането на СМР Изпълнителят е длъжен да представя следните документи: 

Констативен протокол /Акт обр. 19/ – 3 екз.;  
Сертификати и Документи за съответствие на вложените материали,  

      Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване 
стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване. 
      Чл. 16.(1) Когато Изпълнителят е обявил в офертата си, че ще използва подизпълнител, в 

срок до 3 дни от сключване на настоящия договор:  

1.Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с обявения подизпълнител; 

2.Представя на Възложителя оригинален екземпляр от договора за подизпълнение; 
3.Представя на Възложителя доказателства, че не са нарушени забраните по чл. 45а, 

ал. 2 от ЗОП.  

      4. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от 
отговорността му за изпълнение на договора. В случай, че е заявено ползване на 
подизпълнители, изпълнението на договора не започва преди да бъде представен сключен 

договор за подизпълнение.   
                 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка професионална 
отговорност през цялото времетраене на настоящия договор. 

                 (3) Минимална застрахователна сума за всички видове застраховки е съгласно 

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 

от 24.02.2004 г./Държавен вестник, бр.17/02.03.2004г./ 
                 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ полиците и 

договорите за застраховка при подписване на договора 
      Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат 
на неизпълнение на задълженията по договора, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се 
заплащат. 
      Чл. 18. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не 
изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право безусловно да 
удържа направените разходи първо от плащания, дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия 
договор, а след това от гаранцията за изпълнение. 
      Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, 

възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове, след изпълнение 
на договора. 
      Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на 
упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно 

качественото и точно изпълнение на работата. 
      Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, 
сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във 

връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи. 
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      Чл. 22. При проверка на място от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да 
осигури присъствие на негов представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед 

на документи, свързани с изпълнение на възложените дейности. 

  

                                       V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

      Чл. 23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  необходимите 
условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на 
нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по 

цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.  

      Чл. 24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

обекта. 
      Чл. 25 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписване на договора 
писмено да съобщи лицето, което ще упражнява инвеститорски контрол . 

      Чл.26 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съдейства за изпълнението на договорените работи, като 

своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа; 
      Чл.27.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на персонал 

при обосновани случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушения на технологичната 
дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово - правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
персонала. 
      Чл.28  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекратява частично или цялостно изпълнението на 
видовете дейности, да прави контролни измервания, да отменя и възлага допълнителни / 
непредвидени в КСС и належащи за изпълнение/ строителни работи в процеса на 
изпълнението, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при 

констатиране на недостатъци, да иска отстраняването им в определен от него срок. 

      Чл.29 Необходимите за извършването на работата електро и водозахранване се осигурява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу заплащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

                                                    VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

      Чл. 30. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата 
стойност на договора без включен ДДС или ……………………………….  
/словом………………………………………………………./  

          (2) Гаранцията се освобождава  -  30 (тридесет) календарни дни след приемането на 
обекта по реда на чл. 2, ал.2  от настоящия договор без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

и след получено писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

          (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на 
банкова гаранция или парична сума по свой избор. 

      Чл.31.(1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи: 

          1. за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на 
констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди. 

          2. за удържане на неустойки . 

          3. при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

          4. за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци в строително-

монтажните работи, констатирани след датата на завършване. 
            (2) Извън случаите по чл.31, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на 
договора и когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е 
внесен за решаване от компетентен съд, до решаването на спора 
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                                                 VII .  ГАРАНЦИОННИ  УСЛОВИЯ 

 

      Чл. 32.  (1)   Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съобразно 

действащата Наредба № 2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и 

минималните гаранционни срокове,  предложението направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

процедурата по ЗОП и са както следва: ……………………. години за изпълнените строителни 

работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 

появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.  

 (2) Гаранционните срокове, текат от деня на подписването на Констативен  протокол за  
установяване годността за приемане на строежа и предаването  му  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .  

            (3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  В срок от 7 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  

съгласувано с  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в 

минималния технологично необходим срок. 

  

 

                                   VIII.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  И  ОТГОВОРНОСТИ 

 

      Чл. 33. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 
причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство. 

      Чл. 34. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2  

ал.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи неустойка в размер на 0,25%  от общата договорена цена по чл. 

4 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от договорената стойност без ДДС. 

      Чл. 35. При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване 
на дефектите и другите възможности предвидени в чл.265 ЗЗД,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи и 

неустойка в размер на 10% от стойността на некачествено извършените СМР без ДДС. 

      Чл. 36.  Ако е забава за плащане съгласно чл. 9 от този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи 

неустойка в размер на 0,10% от общата договорена цена по чл. 4 без ДДС  за всеки просрочен 

ден, но не повече от 10% от общата договорена цена по чл. 4 без ДДС. 

  

                                                 IХ НЕПРЕОДОЛИМА    СИЛА 

 

      Чл. 37. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, възникнало след сключването на договора, съгласно чл. 306 от Търговския закон. 

      Чл. 38. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на 
договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят 
невъзможно изпълнението при договорените условия. 

      Чл. 39. Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното 

събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа 
то може да бъде преодоляно. 

      Чл. 40. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната 
страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или 

непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени 

обстоятелства. 
      Чл. 41.(1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в 

чл.2, ал.2 сроковете се увеличават със срока на спирането. 

   (2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е 
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЗЛОЖИТЕЛЯ като представи доказателства за 
това Спирането на СМР се констатира с акт образец 10. 

  (3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 

сроковете по чл.2, ал.2 съответно се удължават, ако строителят няма вина за спирането. 
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                                                X.  ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА 

 

      Чл. 42.  (1) Договорът се прекратява в следните случаи: 

              1. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение на възложеното 

строителство и гаранционните срокове ; 
              2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
              3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено 

предизвестие: 
                     а) в случай, че констатира съществени отклонения от офертата, допуснати от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

                     б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови 

задължения по договора. 
                       в) използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

                       г) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

               4. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

 

                   (2) В случаите по ал. 1, т.3 договорът не се прекратява, ако в срока на 
предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

                   (3) При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената 
само на успешно завършените  строителни работи.  

            

                                               XI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

      Чл. 43. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна, станал и известна при или по повод изпълнението на този договор.  

      Чл. 44. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 

писмена форма за действителност.  
      Чл. 45. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 

не води до нищожност на друга клауза или договора, като цяло.  

      Чл. 46. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 

връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси 

неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните 
уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред съда  по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра по два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:               

 

 К М Е Т:                                                                     УПРАВИТЕЛ:  

              /Д.Михайлов/                                                         /……………………………/       

 

                                                                                                                            

   

Гл.счетоводител: 

                     /М. Върбанова/ 

 
    Съгласували:                                                                                                                   
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