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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект 
„Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлпево -  по две 
обособени позиции:

Обособена позиция № 1:
• Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.907 до о.т.735 с дължина 90 м;
• Уличен водопровод по ул."Росица“ от о.т.735 до връзка със същ. водопровод Ф160 с 

дължина 75,0 м;
• Уличен водопровод по ул.”Стара планина“ от о.т.1032 до о.т.236а с дължина 231м;
• Уличен водопровод по ул.”Цар Симеон Велики“ от о.т.264а до о.т.244 с дължина 225 

м;

Обособена позиция № 2:
• Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“ от о.т.236а до о.т.250а с 

дължина 88 м;
• Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“ от о.т.845 до о.т.842 с 

дължина 124 м;
• Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ от о.т.645 до о.т.641 с дължина 78 м;
• Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ от о.т.890а до о.т.750 с дължина 110 м;
• Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ и ул.“Марин Попов“ от о.т.648 до о.т.8-! 1 с 

дължина 712 м;

гр. Севлиево, 2020 г.
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РАЗДЕЛ I
ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЬЧКА

1. Предмет
С настоящата процедура се възлага обществена поръчка с предмет: „Извършване на
строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични 
водопроводи в централната част на гр.Севлиево -  по две обособени позиции:

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА: 
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ 

НА ГР.СЕВЛИЕВО -  В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция № 1:
• Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.907 до о.т.735 с дължина 90 м;
• Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.735 до връзка със същ. водопровод Ф160 с 

дължина 75,0 м;
• Уличен водопровод по ул.”Стара планина“ от о.т. 1032 до о.т.236а с дължина 231м;
• Уличен водопровод по ул.”Цар Симеон Велики“ от о.т.264а до о.т.244 с дължина 225

м;
Обособена позиция № 2:
• Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“ от о.т.236а до о.т.250а с 

дължина 88 м;
• Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“ от о.т.845 до о.т.842 с дължина 

124 м;
• Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ от о.т.645 до о.т.641 с дължина 78 м;
• Уличен водопровод по ул "Опълченска“ от о.т.890а до о.т.750 с дължина 110 м;
• Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ и ул.“Марин Попов“ от о.т.648 до о.т.841 с

дължина шшвяяшшшшшшшшшшяяшшяшшшшшшяшшшшл
КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: II ра КАТЕГОРИЯ

Според чл.137 от Закона за устройство на териториите, чл. 4, ал. 2, буква ”б“, т. 2 и чл. 
5 на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 22 
Март 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 
2017 г.) -  ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ, настоящият строеж (обект): 
“Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево” попада във 
втора категория строежи: „Главни клонове на водоснабдителни мрежи и съоръженията към 
тях в урбанизирани територии“.

СБЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА
ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА:

I. ОБЩА ЧАСТ:

Целта на проекта е на база одобрен идеен вариант за реконструкция, разширение и 
модернизация на водопроводната мрежа на гр.Севлиево да се разработят работни профили и 
детайли на група улични водопроводни клонове, попадащи в централната част на населеното



място. След реконструкцията на предвидените в настоящия проект улични водопроводи, 
централните райони на гр.Севлиево ще бъдат с изцяло подменена улична водопроводна 
мрежа.

Работеният проект изцяло се основава на идейното проектно решение на 
водопроводната мрежа, изготвено през 2012 г. Работният проект е изготвен и на база 
технически разговори с ВиК Оператора в обособената територия.

Обхватът на проектната разработка включва следните улични водопроводни участъци, 
обособени в две позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:
• Уличен водопровод поул. ”Росица“ от о.т.907 до о.т. 735 с дължина 90 м ‘;
• Уличен водопровод по ул. ”Росица“ от о.т. 735 до връзка със същ. водопровод Ф160 с 

дължина 75,0 м
• Уличен водопровод поул. "Стара планина“ от о.т. 1032 до о.т.236а с дължина 231м‘;
• Уличен водопровод поул. ”Цар Симеон Велики“ от о.т.264а до о.т.244 с дължина 225

м ‘;
Обособена позиция № 2:
• Уличен водопровод по у л .”Александър Стамболийски“ от о.т.236а до о.т.250а с 

дължина 88 м
• Уличен водопровод по у л .”Александър Стамболийски“ от о.т.845 до о.т.842 с 

дължина 124 м
• Уличен водопровод поул. ”Опълченска“ от о.т.645 до о.т.641 с дължина 78м ‘;
• Уличен водопровод поул. ”Опълченска“ от о.т.890а до о.т. 750 с дължина 110м ‘;
• Уличен водопровод по ул. ”Опълченска“ и ул. “Марин П опов“ от о.т.648 до о.т.841 с 

дължина 712м “‘

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. ОБЩИ ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНОТО 
МЯСТО:

Град Севлиево се намира в Централна Северна България, близо е до географския 
център на страната с географско положение 43° Г 32" сев. ш. и на 25° 6' 48" изт. д.

Градът е разположен в Централна България, административен център на община 
Севлиево, област Габрово. Гр.Севлиево е втори по големина в областта.

Надморската височина на града е 201 м, но това е най-ниската точка на общината. По 
билото на Стара планина някои върхове достигат до 1900 м надморска височина, а 
полупланинският терен е със средна височина 400-700 м. Площта на урбанизираната 
територия е приблизително 540 хектара. Средната надморска височина е 200 метра. Теренът 
е изключително равнинен с денивелация приблизително 20м.

• Водоснабдяване
В момента гр.Севлиево се водоснабдява от:
• речни водохващания на р.Росица, р. Зелениковец, р.Багарещица, р. Видима.
• водохващане и ПС в м.”Чешме дере”
• шахтови кладенци и БПЦ в м.”разсадника” /западно от гр.Севлиево/
Водата от тези водоизточници след пречистване в ПСПВ „Стоките” се подава към 

гр.Севлиево по два основни клона, условно наречени „Източен” и „Западен”.
• Съществуващи довеждащи водопроводи
• „Източен” водопровод е изграден преди около 50 години заедно с ПСПВ „Стоките” и 

е бил предназначен за водоснабдяване на гр.В.Търново, гр.Севлиево и селата между двата 
града. Водопроводът е с диаметър Ф546 от ПСПВ „Стоките” до Н.В.1250 куб.м. в м. „Витата



стена”, от там до гр.Севлиево е с диаметър Ф250. След изграждане на яз.”Йовковци”, същият 
се ползва само за частично водоснабдяване само на източната жилищна и промишлена зона.

• „Западен” водопроводен клон с диаметър Ф630 и дължина от около 17 км от ПСПВ 
„Стоките” до Н.В. 11 000 куб.м. в м.”Кушлева могила” е основният външен захранващ 
водопровод за гр.Севлиево.

1.3. Съществуващи напорни водоеми
• Напорен водоем -  Н.В. 1250 куб.м. в м.”Витата Стена”
Водоемът е двукамерен, кръгъл. Хранителен тръбопровод диаметър Ф250 мм етернит. 

Монтиран е и дебитомер за измерване на подаваното количество вода.
- Общ обем 1250 куб.м.
- Регулиращ обем 1070 куб.м.
- ПП обем 180 куб.м.
- Кота терен 260,72
- Кота ос хранителна тръбва 255,12
- Кота водно ниво 260,72
• Напорен водоем -  Н.В. 11 000 куб.м. в м.”Кушлева могила”
Водоемът е двукамерен, правоъгълен. Хранителните тръбопроводи са два с диаметър 

Ф530 мм, които се обединяват в един общ с диаметър Ф720 мм. Обеззаразяването на водата е 
на входа на вливните тръби с дозаторни помпи и хипохлорид. Подаваната вода се отчита 
точно чрез съвременен дебитомер.

- Общ обем 11 000 куб.м. /2x5500 куб.м./
- Регулиращ обем 10784 куб.м.
- ПП обем 216 куб.м.
- Кота терен 269,30
- Кота ос хранителна тръба 264,30
- Кота водно ниво 269,30

III. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА РАБОТНОТО ПРОЕКТИРАНЕ:

При разработване на работния проект са ползвани следните изходни материали и 
проекти, предоставени от община Севлиево:

• Огледи на място на съществуващата водопроводна мрежа. Заснемане на кранови 
шахти и съществуващи арматури;

• Изходни данни от “Бяла” ЕООД - гр.Севлиево;
• Експертни оценки, основани на наличните данни и проведените дискусии с 

представители на ВиК “Бяла“ ЕООД и община Севлиево. Предоставени подробни списъци и 
карти с компрометирани водопроводни участъци и клонове, подлежащи на подмяна и 
реконструкция;

• Изготвено и одобрено прединвестиционно проучване за обект “Рехабилитация и 
разширение на водопроводната и канализационна мрежа на гр.Севлиево“.

• Изготвен и одобрен идеен вариант на проект за реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната и канализационна мрежа на гр.Севлиево;

• Изпълнен воден цикъл на гр.Севлиево през 2014г.-1 етап;
• Изготвен и одобрен работен проект от 2015г. -  “Реконструкция на вътрешни 

водопроводни клонове на територията на гр.Севлиево”, който проект се изпълнява в момента 
и ще завърши до кря на 2017г. с финансиране от ПУДООС;

• Изготвен и одобрен работен проект от 2017г. — “Реконструкция на уличен водопровод 
по ул.”Никола Петков” и ул.“Марин Попов“, съвпадащи с републикански път П-44,



гр.Севлиево. Проектът ще бъде реализиран от инвестиционната програма на 
експлоатационното дружество ВиК “Бяла” ЕООД преди рехабилитацията на главен 
републикански път Н-44;

• Застроително-регулационен план на гр.Севлиево;
• Кадастрален план на града;
• Подробно геодезическо заснемане на уличните участъци, по които ще бъдат положени 

реконструираните водопроводни клонове;
При изготвянето на работния проект са спазени следните нормативни изисквания:
• Наредба N02 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи и изменения от 08.01.2011г.;
• Наредба N04 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации;
• Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар от 05.06.2010г.;
• Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места;
• Наредба № 7 от 13.01.2004 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони;
• Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти;
• Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
Работният проект е разработен върху ситуационен план в М 1:1000, както и 

оразмерителни планове и надлъжни профили. Отделно са приложени работни детайли на 
монтажен план, спирателен кран, пожарен хидрант, типов напречен профил с разположение 
на новопроектираните и съществуващи подземни проводи, детайл за възстановяване на 
пътната конструкция и др. Проектът е изготвен в цифров вид в абсолютни координати -  
координатна система БГС 2005г. (кадастрална) и абсолютни коти -  ЕУК8 височинна 
система.

IV. ИНЖЕНЕРНО -  ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНОТО

За настоящия работен проект за реконструкция на улични водопроводи в определени 
участъци не е изготвено специализирано инженерно -  геоложко и хидрогеоложко проучване. 
Използват се вече проведени проучвания и изготвени доклади в областта на ИГП от 
предните етапи на реконструкцията на ВиК мрежата. Тези доклади с достатъчна точност 
показват почвените геоложки характеристики на основата за бъдещите изкопни дейности, 
както и хидрогеоложките условия и дълбочините на подпочвените води. Като цяло могат да 
се направят следните заключения:

>  Опасни за строителството на водопроводи явления като свлачища, срутища, 
заблатявания и други в района на обекта не се срещат;

>  Видът на почвата, при която ще се изпълняват изкопните работи, е определен 
на база ИГП и набрана информация от скоро изпълнени подобни обекти в района, като се 
предвиждат 100% земни почви;

>  Въз основа на проведените геолого-проучвателни дейности са установени 
геоложката основа на територията на града, нивото на подпочвените води, условията за 
фундиране на съоръжения и параметрите на временните откоси за ВиК строителството.



V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДОПРОВОДНИТЕ УЧАСТЪЦИ. ТЕХНИЧЕСКИ 
И ХИДРАВЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ТРЪБИТЕ:

Реконструираните водопроводни участъка ще се изпълнят от полиетиленови тръби 
висока плътност РЕ100 за налягане 10 атм (РШО). Диаметрите на водопроводите са според 
одобреното хидравлично оразмеряване на идейния проект и заложени размери за 
съответните клонове. Водопроводните участъци по различните улици и булеварди ще бъдат 
положени в пътното платно на разстояние от 1,0 ш ’ от външния ръб на бордюра от страна -  
подробно посочена в плана. Уличният водопровод и транзитният главен водопроводен клон 
по ул.“Стара планина“ се проектират в обща траншея на различна светло разстояние и 
височина. Положението на уличните водопроводи и връзките със странични клонове е 
съгласувано с експлоатиращото дружество ВиК „Бяла“ ЕООД гр.Севлиево. При изготвяне 
на настоящата проектна разработка са спазени изискванията, предвидени в Наредба № 13- 
1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 
05.06.20Юг.. Съгласно цитираните нормативи по трасето на реконструираните водопроводи 
се предвижда монтирането на определен брой пожарни хидранти 70/80 -  надземен монтаж, 
като разстоянието между два отделни хидранта е не по-голямо от 150 ш ’. Пред всеки ПХ се 
предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) Б Ш 0 с охранителна гарнитура.

Разходът на вода за пожарогасене е според одобрен идеен проект, където е 
предвидено:“ Необходимият разход на вода за пожарогасене в населените места се определя 
съгласно Наредба № 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар от 05.06.20Юг, чл. 171, таблица 15 от ППСТН.

За главня водопроводен участък по ул.“Стара планина“, оразмерителното 
противопожарно водно количество е 20,0 л/сек за населено място между 10 000 и 30 000 
жители и два броя на едновременните пожари. За второстепенните водопроводни участъци, 
обект на реконструкция и подмяна в настоящия инвестиционен проект, приетото 
оразмерително противопожарно водно количество е 5,0 л/сек. Оразмерителните параметри за 
отделните водопроводни участъци са:

• Ф90х5,4 РЕ 100 РШ 0 80К17 -  0=7,5 1/з ; У=1,55 т /з ;  1заг.=2,8 т/100  м ‘
• Ф110x6,6 РЕ 100 Р М 0  8 0 К 1 7 - 0=12,0 1/з ; У=1,63 т /з ; 1заг=2,5 т / к т
• Ф160х9,5 РЕ 100 РШ 0 8БК17 -  0=24,0 1/з ; У=1,54 т /з ; 1заг=1,4 т / к т
С избраните хидравлични параметри на водопроводните участъци ще се подобри 

значително водоподаването към абонатите поради по-добрата проводимост на тръбите, 
ниските хидравлични съпротивления и малки линейни загуби. Също така ще се запази 
структурата и работата на водопроводнта мрежа на населеното място като сключена, като 
това особено се отнася за “затваряне” на вътрешната водопроводна мрежа в квартали 123, 
124, 125 и 126.

Техническите (физически) загуби на питейна вода при подмяна на амортизираните 
улични водопроводи ще намалеят значително.

За изключване и изолиране на водопроводните участъци се предвижда монтирането на 
чугунени спирателни кранове (СК), шибърни, с гумирани клинове. Източването на 
водопроводите при аварии ще става от ниско разположените пожарни хидранти.

Разпределението на водата към прилежащите имоти ще става чрез сградни 
водопроводни отклонения (СВО), които ще бъдат с основен размер Ф25 (3/4”). Изключение 
правят жилищните блокове и по-големи обекти като обществени сгради. Всички отклонения 
са от РЕ тръби (полиетиленови тръби висока плътност 100) РШ 0, като те ще се изградят до 
дворищната регулационна линия или до стената на жилищния блок. За всяко СВО се 
предвижда тротоарен спирателен кран (ТСК) с охранителна гарнитура и чугунено гърне, 
разположено на тротоара на 0,50 т ’ от външния ръб на бордюра. При полагане на 
необходимите улични водопроводни връзки, както и срещуположни сградни водопроводни



отклонения (СВО) под ул.“Стара планина“ (напречно пресичане на пътя), се предвижда 
безтраншейно полагане на тръбите с помощта на специализирана безизкопна техника (тип 
къртица) без разкопаване на уличната настилка и без спиране на движението по тези две 
централни улици за населеното място.

Обратната засипка в рамките на напречния профил за уличните водопроводи за улици с 
асфалт е необходимо да се изпълни от пясък или каменно брашно под, около и над тръбата 
на височина от 0,30 т ’ и несортиран минерален материал (с едрина на зърната между 0-30 
шш) до кота пътно легло. При полагане на обратната засипка да се валира добре през 0,30 т .  
На височина от 0,30 т ’ над теме тръба да се положи сигнална лента с метална нишка за 
откриване на трасето на водопровода при ремонтни работи чрез метален детектор. На 0,40 т  
под кота терен да се положи обикновена сигнална лента -  “ВОДОПРОВОД” за първоначално 
откриване при изкопни или ремонтни дейности. Основната дълбочина на полагане на 
уличния водопровод е 1,70 т  спрямо кота улична нивелета и минимално покритие над теме 
тръба от 1,50 м‘.

Във всяка най-висока точка по надлъжния профил на отделен водопроводен участък се 
монтира въздушник Б Ш 5 (01”) за основни диаметри 090 и 0110 и ОИ50 (02”) за диаметри 
0160 и 0200. Целта на посоченото съоръжение е при пълненето на водопровода с вода да се 
изпуска насъбралият се въздух в най-високата точка и предотвратяване образуването на 
въздушна възглавница и с това неблагоприятни хидравлични работни условия. Също така 
при изпразването на водопровода през въздушника се засмуква въздух с цел избягването на 
появата на вакуум. Предвидените въздушници са за безшахтов монтаж в тротоар.

2. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от 
ЗОП е „строителство“.

Обществената поръчка е разделена на обособени позиции.
Мотиви за разделяне на поръчката на обособени позиции:
Предметът на обществената поръчка включва строителни дейности по участъци от 

уличната мрежа на територията на община Севлиево. Разделянето на обществената поръчка 
на две обособени позиции е целесъобразно за възложителя, тъй като е обвързано с 
предстоящото изпълнение на други два обекта за рехабилитация и реконструкция на улици в 
гр. Севлиево, в чийто обхват е необходимо да бъде подменена старата разпределителна 
водопроводна мрежа и СВО към отделните УПИ.

Изпълнението на подобни обекти неминуемо предполага затваряне за определени 
времеви периоди на някои улици и създаване на временни затруднения за населението, което 
трябва да бъде съобразено с временната организация на движението, предвидена за целта в 
проектната разработка.

3. Прогнозна стойност на поръчката. Финансиране.
ЗЛ.Източник на финансиране:
Изпълнението ще се финансира с целеви средства от републиканския бюджет, 

предоставени за разходване от община Севлиево. Към датата на откриване на настоящата 
процедурата не е осигурено финансиране, предвид което и съгласно чл. 114 ЗОП в проекта 
на договор е включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може 
да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от 
сключването му.

3.2.Максималната прогнозна стойност:
Максималната обща прогнозна стойност на поръчката е: 350 947,98 (триста и петдесет 

хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки) лева без 
ДДС, разпределени, както следва:



№ ПРЕДМЕТ ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

1.

• „Извършване на строително-монтажни 
работи при реализацията на проект 
„Реконструкция на улични водопроводи 
в централната част на гр.Севлиево ” -  по 
обособена позиция № 1 Уличен 
водопровод по ул.”Росица“ от о.т.907 до 
о.т.735 с дължина 90 м;

• Уличен водопровод по ул.”Росица“ от 
о.т.735 до връзка със същ. водопровод 
Ф160 с дължина 75,0 м;

• Уличен водопровод по ул.”Стара 
планина“ от о.т.1032 до о.т.236а с 
дължина 231м;

• Уличен водопровод по ул.”Цар Симеон 
Велики“ от о.т.264а до о.т.244 с дължина 
225 м;

113 756,47 лева без ДДС

2.

• „Извършване на строително-монтажни 
работи при реализацията на проект 
„Реконструкция на улични водопроводи 
в централната част на гр.Севлиево ” -  по 
обособена позиция № 2 Уличен 
водопровод по ул.”Александър 
Стамболийски“ от о.т.236а до о.т.250а с 
дължина 88 м;

• Уличен водопровод по ул.”Александър 
Стамболийски“ от о.т.845 до о.т.842 с 
дължина 124 м;

• Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ 
от о.т.645 до о.т.641 с дължина 78 м;

• Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ 
от о.т.890а до о.т.750 с дължина 110 м;

• Уличен водопровод по ул.”Опълченска“ 
и ул.“Марин Попов“ от о.т.648 до о.т.841 
с дължина 712 м;

237 191,51 лева без ДДС

^посочените стойности са в лева без начиследн и включен в тях ДДС 
ВАЖНО!!!!!! Н
Стойността на поръчката се оферира от участниците е български лева, без 

включен данък добавена стойност /ДДС/ в ценовите им предложения и 
остойностените от тях количествени сметки, като включват пълния обем 
подлежащи на изпълнение строително-монтажни работи.
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Предлаганите от участниците цени за изпълнение на настоящата поръчка 
трябва да се съобразени с финансовия ресурс (прогнозни стойност), който 
Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. При установяване на 
оферта, надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или този по отделни 
дейности/пера, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в 
процедурата.

Прогнозната стойност, съответно цената за изпълнението на Обществената поръчка 
включва и „непредвидени разходи”, в размер до 5 % (пет на сто) от нетните разходи за 
проектните СМР, дефинирани в Количествено стойностните сметки (КСС) за строежа. 
Признаването на „непредвидени разходи”, възникнали в процеса на изпълнение на 
договорните СМР се доказват с изготвена КСС одобрена от Възложителя на строежа.

3.3. Плащанията по договора ще се извършват по банков път, по представена от 
изпълнителя банкова сметка, съгласно реда и условията, посочени в проекта на договора.

4. Ред за възлагане.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, 

т. 12 от ЗОП.
5. Място и срок за изпълнение на поръчката.
5.1.Място на изпълнение: Предметът на обществената поръчка ще се изпълни на 

територията на Община Севлиево .
5.2. Срок на договора и срок за изпълнение:
- Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на 

изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.
- Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото 

предложение на участника в календарни дни и включва времето от изготвяне и подписване 
на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежа (Приложение №  2 а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №  3 от 31 юли 2003 година 
Образец 2а) до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 
строежа (Приложение №  15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №  3 от 31 юли 2003 година, 
Образец 15).

ВАЖНО!
Възложителят определя максимално допустим срок за изпълнение на поръчката 

(строежа) до 60 /шестдесет/календарни дни;
При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се 

съобразят с така посочения максимално допустим срок за изпълнение на поръчката 
(строежа).

ВАЖНО!!!!
При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение, участникът 

задължително следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. 
Участник, предложил срок за изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число или 
такъв, който е по-кратък определения от възложителя минимален, респективно по- 
дълъг от определения максимален срок ще бъде отстранен!

6. Срок на валидност на офертите.
6.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 180 (сто и 

осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си 
до сключване на договор.

6.2. Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения, 
ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.



6.3. Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си след 
отправяне на покана от страна на възложителя в определения в поканата срок, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за възлагане.

6.4. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички 
условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с 
проекта на договор.

6.5. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 
електронни средства до документацията за обществената поръчка в официалната си интернет 
страница на адрес: Нир://уууу\у.5еуНеуо.Ьц/Ьа/агПс1е/4()68/5тг-уос1оргоуос1.Ь1п11

РАЗДЕЛ II 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички изисквания и технически 
спецификации, описани в Техническата спецификация -  приложение към настоящата 
документация. Те се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. 
Неспазването на изискванията по Техническата спецификация води до отстраняване на 
участника от процедурата.

РАЗДЕЛ III 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

I. Общи положения
1. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, 

при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
2. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, 
включени в предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то 
е установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените в 
решението, обявлението и документацията изисквания на Възложителя, както и на 
изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП). Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферта и да 
сключва договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право 
да представи само една оферта.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

5. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.

6. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП 
не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.

7. Не се приемат варианти на офертата.
8. В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или

юридически лица, което не е юридическо лице:
8.1. участникът следва да представи копие от документ за създаване на обединението, 

от който да са видни следните обстоятелства:



а) правата и задълженията за конкретната поръчка на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите по поръчката, които ще изпълнява всеки член на обединението.

8.2. Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник, които да 
са видни от документите по т. 8.1:

а) определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за 
целите на обществената поръчка;

б) уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението при 
изпълнение на поръчката.

8.3. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че обединението 
бъде определено за изпълнител на обществената поръчка.

8.4. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване 
на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи 
изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след 
подаването на офертата -  участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка

9. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството 
на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 
Указания за попълване на ЕЕДОП могат да бъдат намерени и на официалната страница на 
Агенцията по обществени поръчки -  тулу.аор.Ьа, раздел „Начало“ > „Законодателство и 
методология“ > „Въпроси“.
10. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в 

Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А „Информация за 
икономическия оператор“, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ от ЕЕДОП 
(подаван за всеки член на обединението) се попълва наименованието на обединението и 
се посочват останалите участници в него. В същото поле се посочват дейностите, които 
ще изпълнява съответният член на обединението, както и дали същият е партньор, 
определен да представлява обединението. При необходимост от деклариране на 
обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

11. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част II 
„Информация за икономическия оператор“, Раздел В „Информация относно използването 
на капацитета на други субекти“ от ЕЕДОП.

12. Когато участникът ще използва подизпълнители, посочва тази информация в Част II 
„Информация за икономическия оператор“, Раздел Г „Информация за подизпълнители, 
чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ от ЕЕДОП, като посочва 
тези подизпълнители, делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя, и 
видовете работи, които той ще изпълнява, чрез попълване на Част IV „Критерии за 
подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, точка „“ от ЕЕДОП на 
участника.

13. За неуредените въпроси в настоящата документация или обявлението за поръчката, се 
прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и действащото законодателство.

14. Офертите на участниците трябва да са изготвени при спазване на задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на



труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят 
услугите, и които са приложими към предоставяните услуги.

15. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната 
среда, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на 
поръчката, както следва:

>  Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700 
Интернет адрес: тууу.пар.Ьа
Национален осигурителен институт: Ьцр://\у\у\у.по1.Ьц/
>  Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика
Интернет адрес: Ьйр ://\у\улу .т1зр, аоуеттеп г. Ь а
Адрес: София 1051, ул. Триадица № 2 Телефон: 02 8119 443
Агенция по заетостта
Интернет адрес: ЬЦрз://\у \у \у .ах.еоуегптеп1.Ье
Адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3 Телефон: 02 980 87 19
Факс: 02 986 78 02
Е-тай : а2 @ а?.аоуеттеп 1.Ь«
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Интернет адрес: \ууау.еН.еоуегпшеШ.Ье
Адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3 Телефон: 0700 17 670
>  Относно задълженията, свързани с опазването на околната среда:
Министерство на околната среда и водите,
Интернет адрес Ьйр://\ууу\у. тое\у. аоуеттеп{ .Ь а/
Адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
2.1. Основания за задължително отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП
2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по- долу и възникнали 
преди или по време на процедурата:

а) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 
172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 
353е от Наказателния кодекс (НК) (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или е осъден с влязла в сила 
присъда, за престъпление, аналогично на тези по-горе, в друга държава членка или трета 
страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП);

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);



в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП ^  (чл. 54, ал. 1, т. 4 
от ЗОП);

г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. 
„а“ от ЗОП);

бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. 
„б“ от ЗОП);

д) установено е с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 
3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП), при условията на параграф 26 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 
16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.);

е) налице е конфликт на интереси, по смисъла на § 2, т. 21 от допълнителните 
разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП);

2.1.2. Основанията по т. 2.1.1, б. “а” и “е” се отнасят за лицата, които представляват 
участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 
който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 
основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 
който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му.В случаите по предходното изречение, когато участникът, или 
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от 
физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, б. “а” и “е” се отнасят и за това 
физическо лице.

Лицата, които представляват участника, и лицата, които са членове на управителни и 
надзорни органи на участника, са посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП и са, както следва;

а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;

б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;

в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;

г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;
е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

111 Чл. 44, ал. 5 от ЗОП гласи: „В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се 
осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните 
консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не 
може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.“



ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран;

з) при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
и) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел;

й) при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел;

к) в случаите по букви а - ж - и прокуристите, когато има такива;
л) за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират 

участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
На основание чл. 40, ал. 3 от ППЗОП възложителят изисква от участниците при 

условията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП и чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или когато информацията по-долу 
не може да бъде установена поради непосочване от участника в офертата му или на 
официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка, в която е 
регистрирано юридическото лице, да представи необходимата информация относно 
правно-организационната форма, под която осъществява дейността си, както и списък 
на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Списъкът на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП (Образец №  3) 
се прилага в оригинал като част от заявлението за участие, ако информацията не е посочена в 
ЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнител/и, като част от 
заявлението за участие се прилага Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 
ал. 2 от ЗОП и за тях.

2.1.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата и когато участник в нея е 
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое 
от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на 
процедурата.

2.1.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1, буква “а” по-горе се прилагат до 
изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в присъдата е посочен 
друг срок на наказанието, а тези по т. 2.1.1, буква „г”, подбуква „аа“ (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква 
„а” от ЗОП) три години от датата на влизането в сила на решението на възложителя, с което 
участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата и буква „д” (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) 
-  три години от датата на влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено 
наличието на обстоятелствата, освен ако в акта е посочен друг срок.

2.1.5. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1, буква „б” не се прилагат, когато 
размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от 
сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече 
от 50 000 лв. -  това обстоятелство се декларира в Част III „ Основания за изключване “, Раздел 
Б „Основания, свързани с плащането на данъци ш и социалноосигурителни вноски“ от 
ЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 се 
попълва и декларира в ЕЕДОП, както следва: 

по т. 2.1.1, буква „а”:



В Част III „ Основания за изключване Раздел А „ Основания, свързани с наказателни 
присъди“ на ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди за 
следните престъпления:

1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;
3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари ш и финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а или 2536 от 

НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от

НК.
В този раздел участниците посочват и информация за престъпления, аналогични на 

посочените при наличие на присъда, в друга държава членка или трета страна.
В Част III „ Основания за изключване Раздел Г „ Специфични национални основания за 

изключване “ на ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно влязла в сила 
присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 
252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 от НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при 
наличие на влязла в сила присъда, в друга държава членка или трета страна.

В Част III ,, Основания за изключване Раздел В „ Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, полето 
„Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в 
областта на екологичното, социалното или трудовото право?“ на ЕЕДОП участникът 
следва да предостави информация относно влязла в сила присъда, за престъпления по чл. 
172, 2556 и чл. 352 - 353е от НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при 
наличие на влязла в сила присъда, в друга държава членка или трета страна.

- по т. 2.1.1, буква „б” и т. 2.1.5:
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 и ал. 

3 от ЗОП (по т. 2.1.1, буква „б” и т. 2.1.5) се попълва в Част III „Основания за изключване“, 
Раздел Б „Основания свързани с данъци и социално осигурителни вноски“, подраздел 
„Плащане на данъци“ и подраздел „Плащане на социалноосигурителни вноски“ на ЕЕДОП.

Когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е 
до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година 
на участника, но не повече от 50 000 лв., той предоставя тази информация в Част III 
„ Основания за изключване Раздел Б „ Основания свързани с данъци и социално 
осигурителни вноски “ на ЕЕДОП, като попълва размерът на неплатените суми и сумата на 
годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

- по т. 2.1.1, букви „в”-„е“:
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5, и 

част от 6 (за нарушения, посочени по-долу) и 7 от ЗОП се попълва в Част III „ Основания за 
изключване“, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси 
или професионално нарушение “ на ЕЕДОП, както следва:

- за чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП -  попълва се информация в полето „Конфликт на интереси, 
свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка“;

- за чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП -  попълва се информация в полето „Подаване на неверни 
данни, укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване 
на поверителна информация във връзка с процедурата;



- за чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП:
1. за нарушения по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда) -  

попълва се информацията в Част III „ Основания за изключване Раздел В „ Основания, 
свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси ш и професионално нарушение“, 
полето „Нарушение на задължения в областта на социалното право“ на ЕЕДОП;

2. за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от 
Кодекса на труда и нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност -  попълва се информация в Част III „Основания за изключване“, Раздел Г 
„Специфични национални основания за изключване“, полето „Специфични национални 
основания за изключване“;

- за чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП -  попълва се информацията в Част III „Основания за 
изключване“, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси 
или професионално нарушение“, полето „Конфликт на интереси, свързан с участието в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка“ на ЕЕДОП.

2.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗОП, определени от 
възложителя

2.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, 
посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата:

а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 
от ЗОП);

б) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното 
му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 
договора (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

2.2.2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка и когато участник в нея е обединение от физически и/или юридически 
лица и за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.2.1 основания за 
отстраняване, възникнали преди или по време на процедурата.

Основанията за отстраняване по т. 2.2.1, буква “б” се прилагат до изтичане на три 
години от датата на влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се 
доказва наличието на обстоятелствата.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.2.1 се
декларира, както следва:

- за чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  попълва се Част III „ Основания за изключване “, Раздел В 
„ Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси ш и професионално 
нарушение полето “Несъстоятелност“, полето „Производство по несъстоятелност“, полето 
„Споразумение с кредиторите“, полето „Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно 
националното законодателство“, полето „Управление на активите от ликвидатор“, полето 
„Прекратена стопанска дейност“ от ЕЕДОП;



- по чл. 55, ал.1, т. 4 от ЗОП -  попълва се Част III „ Основания за изключване Раздел В 
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси ш и професионално 
нарушение“, полето “Предсрочно прекратяване на договор и налагане на обезщетения или 
други подобни санкции“ от ЕЕДОП.

2.3. Други основания за отстраняване
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка:
2.3.1. Участници, които са свързани лица.
Съгласно §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП „ Свързани лица" са тези по 

смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа.

Информация относно липсата или наличието на това обстоятелство се декларира в 
Част III „ Основания за изключване Раздел Г „ Специфични национални основания за 
изключване “ на ЕЕДОП.

2.3.2. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато се прилагат изключенията по чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС -  дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим или лице, контролирано от дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, няма право пряко и/или косвено да участва в процедура по обществени 
поръчки, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и 
чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Информация относно липсата или наличието на това обстоятелство по чл. 3, т. 8 
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира в Част III „ Основания за изключване Раздел Г 
„Специфични национални основания за изключване“ на ЕЕДОП, като се посочва 
включително уеб адрес, орган или служба, издаващи удостоверителни документи, ако 
съдържащата се в тях информация е достъпна по електронен път.

2.3.3. Участник, който участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, и представя самостоятелна оферта.

2.3.4. Участник, който участва в две или повече обединения, които са участници по 
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.3.5. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 
имущество

Чл. 69. (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година 
от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на 
една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява 
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало 
длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.



(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, 
свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 
предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо 
лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или 
член на орган на управление ш и контрол след освобождаването му от длъжност.

Информация относно липсата или наличието на това обстоятелство се декларира в 
Част III „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване “ на ЕЕДОП.

2.3.6. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 
документация (чл. 107, т. 1 от ЗОП).

2.3.7. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката (чл. 107, т. 2, б. „а“ от 

ЗОП);
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 
10 от ЗОП (чл. 107, т. 2, б. „б“ от ЗОП).

Участникът следва да декларира обстоятелството по т. 2.3.7, б. „б“ в Част III 
„ Основания за изключване ", Раздел В „ Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти 
на интереси или професионално нарушение

2.3.8. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 
същата не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП или офертата му не е приета съгласно чл. 
72, ал. 4 - 5 от ЗОП (чл. 107, т. 3 от ЗОП).

2.3.9. участници, които са свързани лица (чл. 107, т. 4 от ЗОП).
2.3.10. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин и срок (чл. 107, т. 5 от ЗОП).
2.3.11. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си.
2.3.12. Участник, чието ценово предложение надвишава определената от възложителя 

прогнозна стойност на поръчката.
2.3.13. Участник, който предложи срок за изпълнение на поръчката над определения 

от възложителя максимален срок за изпълнение.
2.3.14. Участник, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.

Важно!
Декларирането на липсата на основания за отстраняване, които следва да се отбележат 

в Част III „Основания за изключване“, Раздел Г „Специфични национални основания за 
изключване “ на ЕЕДОП се извършва като е достатъчно да бъде отбелязано единствено „НЕ“ 
без да се изписват самите основания. Отговор „НЕ“ се отнася за всички обстоятелства. При 
отговор „ДА“ участникът трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално 
предприетите мерки за надеждност.

Посочват се националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.



Когато за участник е приложимо изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, това 
обстоятелство се описва подробно в Част III „ Основания за изключване Раздел Г 
„ Специфични национални основания за изключване “ на ЕЕДОП и се посочват националните 
бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, 
които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 
да предоставят информация.

2.4. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на 
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП)

2.4.1. Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 
на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, в полето, свързано със 
съответното обстоятелство и се прилагат доказателства.

2.4.2. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал.1 от ЗОП, съответният 
участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП и 45 от ППЗОП като може да докаже 
съответно, че:

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените 
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени (чл. 56, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП);

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение (чл. 56, ал. 1, т. 2 
от ЗОП);

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения (чл. 56, ал. 
1, т. 3 от ЗОП);

г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 
на труда (чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

2.4.3. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 
документи, съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП -  документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП -  документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

2.4.4. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.4.1 участник, който с влязла в 
сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена 
присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени 
поръчки или концесии, за срока, определен с присъдата/акта.

2.4.5. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе 
предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/нарушението. В 
случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 
надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката (чл. 56, ал. 2 и 3 от ЗОП).

2.4.6. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за доказване на 
надеждност и представените доказателства се посочват в решението за класиране или 
прекратяване на процедурата (чл. 56, ал. 4 от ЗОП).



На основание чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 
възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 
101, ал. 11 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението на 
обществената поръчка.

При участие на подизпълнители, за същите не трябва да са налице основанията за 
отстраняване от процедурата - чл. 66, ал. 2 от ЗОП. При използване на капацитета на трети 
лица, за същите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата -  чл. 65, 
ал. 4 от ЗОП.

Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
процедурата съгласно чл. 58 от ЗОП са:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП -  удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП -  удостоверение 

от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 -  удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т. 1, 2, 3 и 4, издаден от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените 
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът 
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 
законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Участникът посочва в офертата си адресът, на който е осигурен достъп до документа.

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 
изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четвърта група, 
втора категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т.4.2.1 на ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА 
ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА 
СТРОИТЕЛЯ (изд. от КСБ, обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) - 
строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "б" ЗУТ  -  разпределителни проводи, съоръжения и 
устройства към тях в областта на водоснабдяването и канализацията.

Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в 
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.

Важно:
Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за 

подбор, раздел Л.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган 
ш и служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица



съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните 
органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален 
регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на 
държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на 
строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на 
български език.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 
представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.

При условията на чл. 67. ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез 
които се доказва декларираната в еЕЕДОП инфоумаиия -  заверено копие на валидно 
удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или 
еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на 
съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на 
поръчката.

При условията на чл. 112, ал. 1. т. 4 от ЗОП. преди сключване на договора. 
определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са 
били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи 
документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република 
България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за 
камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще 
изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.

При участие на подизпълнител, същият трябва да отговаря на поставеното 
изискване за годност, съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска, 
„Професионална отговорност на проектанта и строителя“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с 
покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт 
(обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория строежи).

Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участнииите попълват данни 
(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 
позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, 
Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за 
..Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, 
съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лииа/. 
Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета 
на поръчката (обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория 
строежи).

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 
представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или 
еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в



случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора -  и 
заверено копие на новата застрахователна полица.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез 
които се доказва декларираната информация -  заверено копие на документи доказващи 
наличие на застраховка “Професионална отговорност

При условията на чл. 112, ал. 1. т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, 
определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са 
били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще 
изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата 
следва да е изпълнил най-мапко 1 (едно) строителство, което е идентично или сходно с 
предмета на обществената поръчката.

Забележка: Под "строителство, идентично или сходно” с предмета на поръчката, следва 
да се разбира „Строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на 
водоснабдяването или еквивалент;

Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците представят 
Списък на строителството за последните пет години, считано от датата на подаване на 
оферта, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, (попълва се съответната част от 
ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални 
способности, т.1а);

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 
представи документи, удостоверяващи изпълненото строителство съобразно декларираното 
в ЕЕДОП, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка и 
които документи съдържат информация за стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез 
които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, 
идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, 
считано от датата на подаване на офертите с пршожени към него копия на 
удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както 
и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

При условията на чл. 112, ал. 1. т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора. 
определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са 
били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. Участникът трябва да разполага с екип от следните технически лица за 
изпълнение на поръчката:



а)Технически ръководител: лице, отговарящо на изискванията съгласно чл. 163а от 
ЗУТ -  лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен 
инженер" или еквивалентна, "инженер" или еквивалентна, "архитект" или еквивалентна, или 
лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 
квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквивалентна и "Техника" или 
еквивалентна, с професионален опит по специалността минимум 2 год.

б)Специалист „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 на минимум 1 (един) изпълнен строителен обект.

в)Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на 
обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен и специфичен 
професионален опит, като длъжностно лице по здраве и безопасност на минимум 1 (един) 
изпълнен строителен обект.

Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа 
за изпълнение.

Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с 
поставеното изискване чрез представяне в ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: 
технически и професионални способности, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се 
професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; 
Образование (степен, специалност, година на дипломиране, №  на диплома, учебно 
заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, №  на 
издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, 
длъжност, основни функции).

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да 
представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват 
професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за 
персонала в ЕЕДОП.

Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на 
съответствие с поставените изисквания за образователно -  квалификационна степен се 
удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. 
Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за 
признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети 
държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С 
Решение на Министерски съвет №  352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за 
действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 
„Прозрачност“ от изменената Директива 2005/З6/Е0 на Европейския парламент и на 
Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните 
квалификации.

При условията на чл. 67. ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чуез 
които се доказва декларираната в ЕЕДОП инфоумаиия - Списък на членовете на екипа от 
експерти, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 
компетентност и опит на лицата.

При условията на чл. 112. ал. 1. т. 2 от ЗОП. преди сключване на договора. 
определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са



били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), както и документи, които доказват 
професионалната компетентност и опит на лицата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

3.1. Критерии за подбор при участие на обединения и подизпълнители
3.1.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, 
ал. 6 от ЗОП).

3.1.2. Подизпълнителите (ако участникът е посочил, че ще ползва такива) трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата (чл. 66, ал. 2 
от ЗОП).

3.2. Ползване на капацитета на трети лица и подизпълнители
3.2.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на 

чл. 65 от ЗОП и независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните 
способности.

3.2.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в 
Част II „Информация за икономическия оператор Раздел В „Информация относно 
използването на капацитета на други субекти“ от ЕЕДОП и попълва приложимите полета 
от Част IV кри т ер и и  за подбор “ от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 
задължения (чл. 65, ал. 3 от ЗОП).

3.2.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които, участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата (чл. 65, ал. 4 от ЗОП).

3.2.4. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Участниците трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения (чл. 66, ал. 1 от ЗОП).

3.3. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор
3.3.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се 
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните 
бази данни или публични регистри, в които се съдържа информация за декларираните 
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация (чл. 67, ал. 1 от ЗОП).

3.3.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 
всяко от тези лица се предоставя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, 
ал. 1 от ЗОП (чл. 67, ал. 2 от ЗОП).

3.3.3. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 
едно лице и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и



7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на 
останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при 
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от 
ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в 
отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. (чл. 41, ал. 2 от ППЗОП).

3.3.4. В случаите по предходната точка, в ЕЕДОП могат да се съдържат и 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, както и тези, 
свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да 
представлява съответния стопански субект, (чл. 41, ал. 3 от ППЗОП).

3.3.5. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията 
за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата, (чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Възложителят може да не приеме 
представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича 
от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 64, 
ал. 2 от ЗОП).

3.4. Допълнителна информация
3.4.1. Декларирането на липсата на основания за отстраняване и съответствието с 

поставените от възложителя критерии за подбор се извършва от участника чрез попълване и 
представяне на ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при спазване на изискванията на ЗОП, 
настоящите указания и указанията, съдържащи се в образеца на ЕЕДОП.

ВАЖНО!!! Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид (чл. 67, 
ал. 4 от ЗОП).

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид 
по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Подготовка на образец на ЕЕДОП:
1.1. Чрез използване на българският еквивалент на осигурената от ЕК безплатна услуга 

чрез информационната система за еЕЕДОП. Във връзка със съобщението на Европейската 
комисия за преустановяването на онлайн услугата „Единен европейски документ за 
обществени поръчки“ (Мр5://ес.еигора.еи/1оо15/е5р<1/Ш1:ег?1апа=Ьд). Агенцията по обществени 
поръчки (АОП), уведоми всички потребители, че задължението за използване на ЕЕДОП 
остава в сила и може да бъде изпълнявано чрез предоставяния от АОП български вариант на 
услугата. Той е достъпен на интернет адрес: Нирз://е8рс1.еор.Ьц/е8рс1-\уеЬ/Г1кег?1апц=Ьц. без 
необходимост от предварителна регистрация.
Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид 
което еЕЕДОП в ХМЬ или РОР формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява 
локално на компютъра на потребителя.

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 
редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с 
т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.



Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 
предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в РБР формат.

Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП, който може да бъде 
попълнен и подписан с електронен подпис (електронни подписи). Образецът е съобразен с 
условията на настоящата процедура като са изключени полетата, които не е необходимо да 
се попълват. Всички останали данни, които се попълват в еЕЕДОП зависят от формата на 
участие и обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа. След попълване на 
образеца същият се подписва електронно от всички задължени лица по чл.40 от ППЗОП и се 
предоставя само в електронен вид към документите за участие в процедурата.

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация по 
интересуващи ги въпроси свързани с попълване и подписване на еЕЕДОП от 
заглавната страница на АОП и дадените там Методически указания, и от рубриката 
”Въпроси и отговори”, където публикувана информация, свързана с еЕЕДОП.

Електронните Форми на ЕЕДОП е необходимо да бъдат подписвани само с 
квалифициран електронен подпис.

Допълнителна информация, относно попълването и представянето на еЕЕДОП 
може да бъде намерена на интернет страницата на Агенция по обществените поръчки:

ЬШк//\у>\уу.аор,Ь2/Геке(Ш2/шег/Г11е/Ьа/ргас<1ка/МЦ4 2018.рДУ

Когато е приложимо участникът представя документи, удостоверяващи предприетите 
от него мерки за доказване на надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП. Предприетите мерки се 
описват в съответния раздел на ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника 
могат да се представят документи съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

3.4.2. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен 
идентификационен код -  ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, уникален единен идентификационен код - код по 
БУЛСТАТ по чл. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ, идентификационен номер по Закона за 
данък върху добавената стойност (ако е приложимо) 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.

3.4.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се 
подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на 
обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението, като в част 
II, Раздел А се посочва съответната информация за останалите участници в обединението. В 
случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата 
за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 
законодателството на държавата, в която обединението е установено.

3.4.4. В Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел Б „Информация 
за представителите на икономическия оператор“ от ЕЕДОП се посочват името/ната и 
адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.



Когато техническите спецификации, свързани с изпълнението на поръчката 
съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира 
продуктите или услугите, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или 
производство, възложителят приема и еквивалентни такива.

Възложителят приема всякакви подходящи доказателства за съответствие, при 
условие че участникът докаже, че доставката и/или услугата отговаря на изискванията 
на възложителя.

РАЗДЕЛ IV.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. В сроковете и при условията, определени в ЗОП и ППЗОП, възложителят публикува 
в профила на купувача, всички документи за участие в процедурата и предоставя 
неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до тях.

2. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за 
участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

3. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 
участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на ЗОП и 
ППЗОП. При разминаване между съдържанието на настоящата документация и разпоредбите 
на ЗОП и ППЗОП се прилагат нормативните актове.

4. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя 
и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя. 
Офертата трябва да включва всички изискуеми документи.

5. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 
упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 
участника. Документите, за участие, които обективират лично изявление на конкретно лице, 
представляващо участника, не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

6. Участниците в процедурата са длъжни да съблюдават сроковете и условията, 
посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Условията, съдържащи 
се в образците към настоящата документация, са задължителни за участниците.

7. Офертата следва да бъде представена в административната сграда на Община 
Севлиево всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. на адрес: гр. Севлиево, 5400, пл. 
Свобода № 1, деловодство преди датата и часа, посочени в обявлението за обществената 
поръчка като краен срок за подаване на офертите, или -  в случай че е приложимо и има 
публикувано -  в обявлението за изменение или допълнителна информация.

8. 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 
участника.

9. Оферта, получена от възложителя след посочения срок, се връща на участника и това 
се отбелязва в регистъра на възложителя.

10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или 
от упълномощен от него представител или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Не се приема 
оферта, която е представена в прозрачна, незапечатана или с нарушена цялост опаковка. 
Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на 
възложителя.



11. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, 
който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за 
участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър, като в тези случаи не се 
допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в 
списъка.

12. Върху опаковката участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на 
поръчката, обособената позиция, за която участва, наименованието на участника, 
включително участниците в обединението (когато е приложимо), адрес и лице за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

До Община Севлиево
гр. Севлиево, 5400, община Севлиево,
област Габрово, пл. Свобода № 1,

ОФЕРТА
_______за участие в процедура по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП с предмет:
„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект 
„Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево -  по 
две обособени позиции:
За обособена позиция № ..........

наименование на участника

наименования на съдружниците в обединението(когато участникът е
обединение)

адрес за кореспонденция

______ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес(електронна поща, уеб-сайт)
13. На основание чл. 101, ал. 6 от ЗОП офертите се изготвят на български език. 

Документите, които се създават с цел участие в обществена поръчка, се представят на 
български език. Документи, които се прилагат към офертата, но са вече издадени и са на 
чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

14. Всички документи, които не са представени в оригинал /когато е допустимо това/ и 
са представени във вид на копия трябва да бъдат заверени с гриф: „Вярно с оригинала“, 
изписано име и фамилия и подпис на представляващия участника. Документи, които се 
изисква да бъдат представени в оригинал, не се представят като копия. Всички документи 
трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.

15. Възложителят осигурява пълен достъп до документацията за участие в 
обществената поръчка на своя профил на купувача на адрес:

Ьир://\у\\лу.5еуПеуо.Ьа/Ьа/агис1е/4068/5гпг-уос[оргоуос1.Ь1т1
16. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците са 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 
електронните удостоверителни услуги;

- чрез комбинация от тези средства.
17. При изпълнение на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни 

изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд и 
опазване на околната среда, които са в сила в Република България и които са приложими към 
изпълнението.

18. На основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си 
информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. За 
целта, към техническото си предложение, участниците прилагат попълнена декларация-по 
образец към документацията за конфиденциалност. Когато участниците са се позовали на 
конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Съгласно чл. 
102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение 
на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

РАЗДЕЛ V 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ. ОБРАЗЦИ 

Всеки участник представя оферта в запечатана непрозрачна опаковка, която 
съдържа:

1. Опис на представените документи и информация, съдържащи се в офертата, 
съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - Образец № 1.

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен и 
представен в електронен вид в съответствие с изискванията на закона и условията на 
възложителя - съгласно Образец № 2 ,  а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от 
участниците в обединението, което не е юридическо лице, при необходимост от деклариране 
на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 
от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по 
отношение на останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на 
личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лиг{ата 
по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. I, 2 и 7 
от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. (чл. 41, ал. 2 от 
ППЗОП).

В случаите по предходната точка, в ЕЕДОП могат да се съдържат и 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, както и тези, 
свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да 
представлява съответния стопански субект, (чл. 41, ал. 3 от ППЗОП).

ВАЖНО: Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в 
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо;

4. Документите за участници обединения, съгласно чл. 37, ал. 3 и 4 от ППЗОП и 
изискванията на настоящата документация;



5. Информация относно правно -  организационната форма, под която участникът 
осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.
54, ал. 2 от ЗОП -  когато информацията не може да бъде установена от възложителя, 
съгласно условията на настоящата документация - Образец № 3 /оригинал/.

8. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, в обособена папка, съдържащо:
8.1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя в документацията, което съдържа разработка, 
представяща цялостен подход за качествено изпълнение на поръчката и Линеен график (във 
формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и 
механизацията - Образец №  6 /оригинал/. За участие в повече от една обособена позиция, 
участникът подава отделни технически предложения за всяка.

8.2. Други документи, изисквани съгласно техническата спецификация или настоятттата 
документация, например:

8.3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
съгласно Образец № 7 /оригинал/;

8.4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП -  Образец № 8 (ако е 
приложимо)',

9. Отделен запечатан непрозрачен плик с ценовото предложение на участника за 
изпълнение на поръчката, с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“.

В плика се поставя ценовото предложение на участника съгласно образец -  Образец №  
9 /оригинал/, съдържащо и КСС -  Образец № 9.1. - за обособена позиция №1 и Образец №
9.2 - за обособена позиг{ия №2;

Забележка: Извън плика „Предлагани г{енови параметри“ не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са 
включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, 
свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата. За участие в повече от една обособена позиция, участникът подава 
отделни ценови предложения за всяка.

Предлаганите от участниците цени трябва да са в български лева, посочени с и без 
вкл. ДДС, с точност до втори знак /включително/ след десетичната запетая.

Предлаганата от участник обща цена за изпълнение следва да е съобразена с 
прогнозната стойност на поръчката, която прогнозна стойност е максимално допустима 
стойност. В случай на надвишаване на общата прогнозната стойност или тази по 
дейности/бюджетни пера, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

При несъответствие между стойността в цифри и изписаната с думи за вярна се 
приема стойността, изписана с думи.

Ценовото предложение се попълва четливо.
Важно!

Към настоящата документация са представени образци на документи, чиито 
условия са задължителни за участниците.

В случай на незпазване на одобрените от възложителя образци, участникът ще бъде 
отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено 
до 5 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в 
профила на купувача писмени разяснения.



Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до 3 дни от получаване на 
искането, и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

РАЗДЕЛ VI
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. ОЦЕНКА И 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

1. Възложителят назначава със заповед комисия, която отговаря за разглеждане, оценка 
и класиране на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове. Действията на 
комисията се протоколират.

2. Разглеждането на офертите се извършва при спазване на изискванията на ЗОП и 
ППЗОП. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва съобразно 
определения от възложителя критерий за възлагане на поръчката.

3. Отваряне на офертите
Денят на отваряне на офертите е посочен в обявлението за поръчката.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
Действията на комисията по чл. 103, ал. 1, във вр. с чл.181, ал.4 от ЗОП при 

разглеждане на офертите, включително отварянето на офертите, са съгласно глава пета, 
раздел VIII от ППЗОП.

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците 
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване.

4. Отваряне на ценовите предложения
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не по-късно от два работни дни преди датата на 

отваряне на ценовите предложения комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП обявява най-малко 
чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. Комисията 
обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите 
предложения и ги оповестява. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не 
отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. За участниците, чиито ценови 
оферти са отворени, Комисията прилага чл.72 от ЗОП. При наличието на посочени в тази 
разпоредба хипотези, Комисията прилага разписаните правила в чл.72 от ЗОП.

5. Оценяване на офертите:
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. Крайното класиране на Участниците се 
извършва съгласно критерий за възлагане: „най-ниска цена“ -  чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 
Участникът, предложил най - ниска цена се класира на първо място.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти в случай, че двама и по-вече участници са подали 
еднакви, най-ниски стойности на ценовите си предложения и са .

Комисията с мотивирана обосновка на основание чл.107 от ЗОП предлага за 
отстраняване от участие в поръчката всеки участник, който не отговаря освен на основанията 
по чл.54 и на тези по чл.55 от ЗОП посочени от Възложителя в обявлението, и на поставените 
критерии за подбор, или не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението или 
документацията за обществената поръчка.

Отстранява се и участник:
- за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и на посочените в 

обявлението по чл.55, ал.1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и



посочените от Възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП за отстраняване, има право 
да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, 
които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. Отстраняват се участници в процедурата и:

- при наличие на основания по чл.107 ЗОП;
- в нарушение на чл.101, ал.8-ал.11 от ЗОП. Отсъствието на обстоятелства по чл.101, 

ал.9-11 ЗОП се декларира в част III, раздел "Г" от ЕЕДОП *заб. -  т.11 се отнася само за 
участниците, не за подизп., третите лица и съдружниците в обединения;

-който е предложил Техническо или Ценово предложение за изпълнение на поръчката, 
което не отговаря на Техническите спецификации и условията на поръчката;

- за които съгласно §14, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или 
негов подизпълнител(съдружник в обединение) са налице обстоятелствата по смисъла на 
чл.З, т.8 във вр. с чл.5, ал.1, т.З от този закон - декларира се в част III, раздел "Г" от ЕЕДОП.

6. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се 
отразяват в протокол.

Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. кандидатите и участниците в процедурата;
3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на 

първо място участник, когато е приложимо;
4. в случай на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и 

съответни мотиви;
5. когато е приложимо - предложение за отстраняване на кандидати или участници 

заедно със съответните мотиви;
6. описание на представените мостри, снимки или макети - когато е приложимо.
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на

възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в 
хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените 
мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.

Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.
В 10-дневен срок от получаването на протокола възложителят го утвърждава или го 

връща на комисията с писмени указания, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на 

процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без 

това да налага прекратяване на процедурата.
Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени 

заключения от страна на комисията, а само да указват:
1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, 

които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1;
2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2.
Комисията представя на възложителя нов протокол, който съдържа резултатите от 

преразглеждането на действията й.

6. Критерий за възлагане.
Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, 

определена по критерий за възлагане: „най-ниска цена“ -  чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Оценява 
се общата цена за изпълнение на договора, предложена от участниците.



7. Крайно класиране и определяне на изпълнител.
1. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Възложителят определя за 
изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

1.1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 
54, ал. 4 и 5, и отговаря на критериите за подбор;

1.2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

2. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, при условията и реда 
на чл. 110 от ЗОП.

3. Решенията по т.1 и т.2 се изпращат в един и същи ден на участниците и се 
публикуват в профила на купувача.

РАЗДЕЛ VII
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Договорът за обществената поръчка се сключва в едномесечен срок след влизането в 
сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител 
(чл. 112, ал. 6 от ЗОП). Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди 
изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за 
решението за определяне на изпълнител в случаите по чл. 112, ал. 7 от ЗОП. Договорът се 
сключва на уговорена от страните дата и начин на сключване на договора. Договорът за 
обществена поръчка трябва да съответства на приложения в документацията проект, 
допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен 
за изпълнител. Промени в проекта на договора се допускат по изключение, когато е 
изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, 
настъпили по време или след провеждане на процедурата.

2. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 
възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 
участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по 
обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно (чл. 68, ал. 2 от 
ППЗОП).

3. На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП възложителят сключва с определения изпълнител 
писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора 
определеният изпълнител:

3.1. Изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и чл.70 от ППЗОП (ако е 
приложимо), като представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 
подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива - за 
подизпълнителите, съгласно (чл. 67, ал. 6 във връзка с чл. 66, ал. 2 от ЗОП) и за третите лица, 
съгласно (чл. 67, ал. 6 във връзка с чл. 65, ал. 4 от ЗОП), ако има такива, с изключение на 
тези, които са били предоставени или са служебно известни на възложителя, или могат да 
бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите 
членки. Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя 
съответни документи, издадени от компетентни органи, съгласно законодателството на 
държавата, в която същият е установен, при условията на чл. 58, ал. 3-5 от ЗОП. 
Възложителят не изисква представянето на документите, посочени по-горе, когато



обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път, или 
съгласно чл.67, ал.8 ЗОП.

3.2. представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % / три на сто/ от 
стойността на договора без ДДС.

3.3. представи Декларация по Образец № 4, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 
59, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Декларация по Образец № 5 - 
съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

4. Гаранция за изпълнение.
Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една 

страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията 
му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при 
недобросъвестно поведение от негова страна.

Възложителят определя гаранцията за изпълнение да е в размер на 3 %  /три на сто/ от 
стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция 
за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Севлиево в 

банка: „Уникредит Булбанк“ АД -  клон Севлиево
1ВА№ В064Ш СК70003323556963
В1С: Ш СКВС8Р
- банкова гаранция (съгласно приложените към документацията образци) -  в 

оригинал;
- застраховка, която да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 
застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на 
Изпълнителя по друг договор.

Когато като гаранция се представя застраховка, Изпълнителят предава на 
Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица(договор), в която 
Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), и която трябва да 
отговаря най-малко на следните изисквания(1-4):

1. да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично 
неизпълнение на Договора за обществената поръчка и да е на съответната стойност, 
съгласно условията за съответния вид гаранция;

2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Възложителя;
3. да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след подписване на 

Протокол за установяване годността за ползване на строежа -  Приложение № 16 към чл.7, 
ал.З, т.16 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;

4. застрахователната премия трябва да е платима еднократно и да бъде сключена със 
застраховател, отговарящ на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането.

Разходите по сключването на застрахователния договор(полица) и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, 
са за сметка на Изпълнителя.

Определеният за изпълнител участник избира сам формата на гаранцията.



При представяне на гаранция във форма на банкова гаранция или като застраховка, в 
тях изрично се посочва предметът на договора за който същите се представят.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - 
гарант.

Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под 
формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря най-малко на следните условия:

• да е безусловна, неотменяема и непрехвърлима, с възможност да се усвои изцяло 
или на части от Община Севлиево , в зависимост от претендираното обезщетение;

• да е със срок на действие съгласно условията посочени в приложения към 
документацията Образец №10, като при необходимост срокът на валидност на банковата 
гаранция се удължава или се издава нова;

• банката-гарант да извърши плащане до 3 (три) работни дни при първо писмено 
искане от Община Севлиево , деклариращо, че е налице неизпълнение на задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по 
Договора за обществена поръчка.

Когато определеният изпълнител е представил банкова гаранция, възложителят има 
право да пристъпи към упражняване на правата по нея в приложимите случаи.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банкова гаранция или титуляр на застраховка, 
съответно вносител на сума по гаранция.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите са уредени в 
проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Забележка: Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и 
обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не 
бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията на чл.112, ал.1 от ЗОП, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В случаите по т. 1 , 2 . и 3 възложителят може да измени влязлото в сила решение в 

частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран 
участник за изпълнител или да прекрати процедурата.

5. Условия за плащане:
5.1. Плащанията се извършват съгласно реда и условията на проекта на договор.
5.2. Цените са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на 

промяна, освен в случаите, определени в ЗОП.
5.3. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител (при наличие 

на такъв), може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 
възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

5.4. Разплащанията по 5.3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

5.5. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.



5.6. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

5.7. Извън случаите на т. 5.3. когато изпълнителят е сключил договор/договори за 
подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него при условията на 
сключения договор, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил 
на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети от 
възложителя.

6. Прекратяване на договор за обществена поръчка.
Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон, в 

договора или в споразумението случаи или когато:
6.1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът 

да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
6.2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката 

за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на 
които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

6.3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

В случаите по т. 6.2 и 6.3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди 
от прекратяването на договора.


