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ДОКУМЕНТАЦИЯ  

КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

ПО РЕДА НА чл.20,ал.3 от ЗОП  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА , 

 

Директорът на ДПП Витоша, публичен възложител на обществени поръчки по 

смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 

187, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и чл. 96 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) открива възлагане на обществена поръчка 

с обект строителство и с предмет: „Изграждане на паркова инфраструктура“ по проект 

№ BG16M1OP002-3.007-0015 "Възстановяване и поддържане на приоритетни 

природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша”, 

финансиран с Договор № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ по две обособени позиции, чрез публикуване на обява за 

събиране на оферти. 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

цялата документация, приложима за обявеното събиране на оферти за възлагане на 

обществената поръчка в „Профил на купувача” на електронната страница на 

ДПП „Витоша“, на следния интернет адрес:  

https://park-vitosha.org/профил-на-купувача/  

 

РАЗДЕЛ І  

ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 

1. Обект на поръчката: строителство. Код на поръчката - 45000000 

2. Предмет на поръчката: 

„Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции. 

 

Обособена позиция Дейност 1: Подобряване на природозащитното 

състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата 

и плаващи подвижни торфища“) – Изработка и монтаж на дървени скари, парапети и 

мостове. 

 

https://park-vitosha.org/профил-на-купувача/
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Техническо задание за Обособена позиция № 1 

Предмет на тази позиция са изработка и монтаж на 100 л.м дървени скари, 50 

л.м парапети и 2 бр. дървени мостове с обща дължина 10 л.м. Инфраструктурата ще 

бъде изградена в района на Черни връх, м. Платото - по зимната маркировка към заслон 

„Ушите”, в м. Ветровала и в м. Конярника. 

 

Обособена позиция Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние 

на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum" и 9180* 

„Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове" – Изработка и 

монтаж на парапети, дървени мостове, метални стълбове, изграждане на прагчета от 

каменна зидария, изграждане на нови и ремонт на съществуващи стъпала. 

 

Техническо задание за Обособена позиция № 2 

 

Предмет на тази позиция са изработка и монтаж на 150 л.м парапети, 2 бр. 

дървени мостове с обща дължина 15 л.м, 20 бр. метални стълбове, изграждане на 60 бр. 

прагчета от каменна зидария, направа на 100 бр. нови стъпала. Инфраструктурата ще 

се изгради основно в района на Боянския водопад, както и по основните туристически 

маршрути от кв. Бояна до Боянски водопад и от х. „Момина скала“ до Боянски водопад. 

Достъпът се осъществява до х. „Момина скала“ по асфалтов и павиран път до хижата, 

след това продължава по туристическите маршрути, където достъпът е само 

пешеходен. Другият основен достъп е от кв. Бояна, като след подхода към парка 

продължава отново по туристически маршрути като пешеходен. 

 

3. Ред за възлагане на поръчката: събиране на оферти с обява по реда на чл.20, 

ал. 3 от ЗОП във връзка с Глава двадесет и шеста от ЗОП и чл. 96 от ППЗОП. 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: За двете обособени позиции: до 

30.11.2020г., считано от датата на сключване на договора за възлагане на 

обществената поръчка, съгласно проекта на Договор – Приложение № 8 към 

документацията за участие.  

5. Прогнозна обща стойност на поръчката: 117 260 лв. (сто и седемнадесет 

хиляди, двеста и шестдесет лева.) без включен ДДС  

Прогнозна стойност на обособени позиции, както следва: 

 

➢ За Обособена позиция Дейност 1: Подобряване на природозащитното 

състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата 

и плаващи подвижни торфища“) – Изработка и монтаж на дървени скари, парапети и 

мостове: 

 - 22 165,00 лв. (двадесет и две хиляди сто шестдесет и пет лв.) без ДДС, с 

включени 10 % непредвидени разходи. 

 

➢ За Обособена позиция Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum" и 

9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове" – 

Изработка и монтаж на парапети, дървени мостове, метални стълбове, изграждане на 
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прагчета от каменна зидария, изграждане на нови и ремонт на съществуващи стъпала: 

- 95 095,00 лв. (деветдесет и пет хиляди деветдесет и пет лв.) без ДДС с 

включени 10% непредвидени разходи. 

  

Ценовото предложение на участника за изпълнение на обществената поръчка 

не трябва да надвишава посочената прогнозна стойност за всяка от обособените 

позиции. 

В ценовото предложение на участника (по образец, съгласно настоящата 

документация) трябва да са включени всички разходи във връзка с изпълнение 

предмета на обществената поръчка. При предложения, надвишаващи прогнозната 

стойност, същите няма да бъдат разглеждани и оценявани, а участникът ще бъде 

отстраняван, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП. Предлаганата обща стойност за 

изпълнение на поръчката се посочва от участника в ценовото предложение цифром и 

словом. При допусната разлика при изписването цифром и словом се зачита 

посочената словом стойност. 

Ценовото предложение към офертата на участника, ведно с приложението към 

него, се поставя отделно в запечатан, непрозрачен плик. 

Стойността на възнаграждението се определя в договора за възлагане на 

обществената поръчка в съответствие с цената, посочена в ценовото предложение на 

определения изпълнител, неразделна част от договора, като не може да надвишава 

прогнозната стойност на поръчката за съответната обособена позиция. 

При възникване на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП, след 

започване на строителството, довели до необходимост от извършване на 

допълнителни количества и видове СМР, същите се изпълняват в рамките до 10 % 

(десет процента) от общата стойност на договора, като констатирането, изпълнението 

и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранно подписани констативни 

протоколи и на корекционни (заменителни) таблици, подписани от изпълнителя и 

възложителя или от упълномощени от тях лица. 

 

6. Място на изпълнение на поръчката:  

Местата за изпълнение на поръчката са описани в Техническото задание –

неразделна част от документацията.   

   

7. Изборът на изпълнител по  двете обособени позиции се извършва въз 

основа на „икономически най-изгодна оферта“, съобразно приложения критерий 

за възлагане съгл. разпоредбата на чл.70,ал.1,т.3 от ЗОП – качество/цена.  

Възложителят съгласно разпоредбата на чл.46, ал.4 и ал.5 от ЗОП допуска 

участниците да кандидатстват заедно за двете обособени позиции поради 

тяхната неразривна свързаност с мястото на изпълнение на предмета на 

поръчката.    

Изискванията към ценовото предложение на участника и определения начин за 

класиране на получените оферти са посочени в Раздел ІV от документацията. 

 

8. Условие и срок за подаване на офертите: заинтересованите лица могат да 

подават оферта само за всички обособени позиции по поръчката поради тяхната 

свързаност като обект. Срок за подаване на офертите: до 17:30 часа на 17.09.2019 г. 
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Не се допускат варианти на оферти.  

 

9. Начин, място и ред за подаване на офертите: Офертите се подават лично от 

участника или от упълномощен от него представител с нотариално заверено 

пълномощно, по пощата или чрез друга куриерска услуга, препоръчано с известие за 

доставяне, в деловодството на ДПП ВИТОША с адрес: гр. София, ул. „Антим І” № 17, в 

запечатана непрозрачна опаковка, с посочени върху нея: наименование на участника, 

включително участниците в обединението (когато е приложимо), адрес за 

кореспонденция, телефон, по възможност - факс и електронен адрес, лице за контакти 

и наименованието (предмет) на поръчката, за която се подават документите. Върху 

опаковката не се поставят никакви други обозначения. 

При приемането на офертите, съответните служители на възложителя 

проверяват целостта и запечатването на плика/пакета с офертата, както и наличието 

на реквизитите по чл. 47, ал. 2 ППЗОП и изискванията на възложителя, като при 

установени несъответствия, офертата не се приема и се връща незабавно на участника. 

Офертите, получени след изтичане на обявения срок, не се приемат и се връщат 

незабавно на участниците. 

При приемането на офертата, върху плика се отбелязват регистрационният 

номер , датата и часа на получаването, като тези данни се записват в регистъра, за 

което на приносителя се издава документ. 

 

10. Дата, час и място на отваряне на офертите:  

1. Възложителят назначава комисия, като определя нейният състав и резервни 

членове.  

Публичното заседание на определената от възложителя комисия ще се проведе 

на посочените в заповедта за откриването му дата и начален час, която ще бъде качена 

на Профила на купувача на Възложителя. Мястото е гр. София 1303, ул. „Антим І” № 17, 

на което могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители. 

2. Комисията започва своята работа в обявения в заповедта за откриване час, 

след получаване на списъка с участниците и представените оферти.  

3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява 

съдържанието на постъпилите оферти. 

 

11. Изискванията към участниците се съдържат в Раздел ІІ от 

документацията. 

Съгласно чл. 107 ЗОП, освен на основанията по чл. 54 ЗОП, възложителят 

отстранява от оценка, разглеждане и класиране: 

- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не е 

изпълнил други условия на възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти 

или в настоящата документация; 

- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, както и на 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; 
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- участници, които са свързани лица. 

- Възложителят отстранява от оценка, разглеждане и класиране и участник, за 

когото са налице обстоятелствата по чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношение с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

 

12. Характеристиките на предмета на поръчката, се съдържат в Техническата 

спецификация в Раздел ІІІ от документацията, където са посочени и изискванията към 

техническото предложение на участниците. 

  

13. Изискванията към съдържанието на офертата се съдържат в Раздел V от 

документацията. 

  

14. Образците на документи и проектът на договора се съдържат в Раздел VІ 

от документацията. Образците са задължителни за участниците и офертите на 

последните трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. 

  

15. Срок на валидност на офертите: 120 (сто и двадесет) дни, считано от 

крайния срок за подаване на офертите. 

  

16. Сключване на договор: 

Съгласно чл. 109, във връзка с чл. 195 от ЗОП, възложителят определя за 

изпълнител на поръчката и сключва договор за възлагане на поръчка, съгласно 

проекта на Договор – Приложение № 8 към документацията за участие, с 

класирания на първо място участник (респективно, втория класиран участник – в 

условията на чл. 112, ал. 3, във връзка с ал. 2 ЗОП), за когото са изпълнени следните 

условия:  

➢ не са налице основанията за отстраняване от приложения ред за избор на 

изпълнител за възлагане на поръчката, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 ЗОП; 

➢  отговаря на критериите за подбор и офертата на участника е 

„икономически най-изгодна оферта“, съобразно приложения критерий за 

възлагане съгласно разпоредбата на чл.70, ал.1, т.3 от ЗОП – качество/цена. 

  

Документи за сключване на договор: 

Избраният изпълнител е длъжен да представи преди сключване на договора за 

възлагане на обществената поръчка документи, издадени от компетентен орган за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата, както следва: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за 

съдимост, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗОП;  

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 по седалището на участника, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 

3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – декларация/и, 

подписана/и от лицата, които представляват изпълнителя (респективно 

членовете на обединението, определено за изпълнител, когато е приложимо). 
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4. Гаранция за изпълнение на Договора в размер на 5%/пет процента/ от 

стойностана Договора за обществена поръчка. 

 

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

съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 58, 

ал. 3-5 от ЗОП. 

Описаните документи се представят и за посочените подизпълнители, 

респективно трети лица, на чиито капацитет се е позовал участникът, определен за 

изпълнител. 

Избраният изпълнител е длъжен да представи и актуални документи, 

удостоверяващи съотвествието с поставените критерии за подбор, а именно:  

1. заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за строителите за IV 

група, III категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ, за изпълнение 

на строежи от категорията, в която попада обектът на поръчката и валиден талон за 

настоящата година и за срока на изпълнение на договора, а за чуждестранните 

участници - еквивалентен документ, доказващ регистрация/членство в аналогична 

професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на 

вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издаден. Участник – 

чуждестранно лице, представя по-горе изискваните документи, придружени с 

легализиран превод на български език. В случай, че са декларирани 

подизпълнители, те трябва да изпълняват изискването за вписване в ЦПРС, съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП. В случай 

на обединение, участието в обединението не поражда права на лицата, които не са 

вписани в ЦПРС, самостоятелно да изпълняват отделни строително - монтажни работи, 

както и да изпълняват строежи с категория по-висока от категорията, за която са 

вписани в ЦПРС, съгласно чл. 14, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Закона за камарата на строителите; 

2. Заверено копие на застраховката, на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, валидна 

за срока на изпълнение на договора. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на 

обединение, което не е юридическо лице, застраховка „Професионална отговорност“ се 

представя за членовете на обединението, съобразно разпределението на тяхното 

участие при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението; 

3. Списък на изпълнените дейности, които са сходни с предмета на 

обществената поръчка, придружен с удостоверителен документ за добро 

изпълнение (удостоверение, препоръка, референция, позоваване на публичен 

регистър чрез попълване на декларация), който съдържа естеството на 

изпълнената дейност, стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали дейността е изпълнена в 

съответствие с нормативните изисквания;  

* под дейности „сходни“ с предмета и обема на настоящата обществена 

поръчка ще се приема изпълнение, както следва: 

За обособени позиции по Дейности №1 и № 2: 

➢ СМР свързани с благоустрояване и/или изграждане и/или реконструкция 

и/или рехабилитация на площади и/или паркове и/или спортни площадки и/или 

други места за обществено ползване; 

 При сключване на договора, изпълнителят следва да представи списък на 
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лицата, които пряко ще извършват дейностите по изпълнение на предмета на 

договора.  

 Изпълнението на договора се осъществява от изпълнителя, 

респективно подизпълнителите и трети лица, на чиито капацитет се е позовал 

участникът. 

  

17. Срок и начин на плащане: 

Срокът и начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договора, 

приложен към настоящата документация. 

Плащането по сключения договор за възлагане на обществената поръчка се 

извършва по следната схема: 

1. Авансово плащане, в размер на  …………………лв. ( ) без ДДС, представляващи 

20% (двадесет процента) от общата цена на Договора, платимо в срок до 30 

(тридесет) дни след подписване на Договора, по банкова сметка, посочена от 

Изпълнителят в договора, и представяне на надлежно оформена фактура, за 

стойността на авансовото плащане.  

2. Междинно плащане: предвижда се едно междинно плащане в размер до 60 % 

(шестдесет процента) от стойността на договора. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за 

съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в 

количествената - стойностна сметка единична цена за всяка позиция, срещу 

представен Акт (Протокол № 19) за действително извършените разходи за 

изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена 

фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

3. Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява 

като от стойността на договора се приспадне авансовото и междинното плащане.  

Окончателното плащане ще се извършва на база реално извършени СМР, 

удостоверено с подписване на Акт (Протокол № 19) за приемане на действително 

извършени СМР.  

Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и 

проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за 

плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи, изискващи се по 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и всички други законови и 

подзаконови нормативни актове, регламентиращи тази материя. 

Извършване на окончателно плащане е допустимо след представяне на: 

- цялата налична към момента на искането документация за съответните 

дейности, свързани с направените разходи; 

- приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (Акт 

(Протокол № 19), подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни 

оторизирани представители.  

- фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- представяне на всички документи по ЗУТ, както и всички други законови и 

подзаконови нормативни актове за приемане на обекта и спазване на изискванията за 

тяхното съставяне /ако са приложими/. 
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Възложителят извършва окончателното плащане в срок до 30/тридесет/ 

работни дни от приемане на посочените документи. 

 

РАЗДЕЛ ІІ  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

Участник в настоящото събиране на оферти чрез обява може да бъде всяко 

заинтересовано българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

тяхно обединение, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. 

Всеки от участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон 

или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствието с критериите за подбор чрез представяне на попълнен и подписан 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), по образец – 

Приложение № 3 към документацията. Същият е достъпен в електронен вариант на 

профила на купувача  

на адрес: https://park-vitosha.org/профил-на-купувача/  

Единният европейски документ за обществени поръчки съдържа следните 

части: 

Част І. Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

за възлагащия орган или за възложителя. 

Част ІІ. Информация за икономическия оператор. 

Част ІІІ. Критерии за изключване. 

Част ІV. Критерии за подбор. 

Част V. Намаляване броя на квалифицираните кандидати. 

Част VІ. Заключителни положения. 

Отделните части на ЕЕДОП се попълват от участника в обществената 

поръчка при спазване на следните указания: 

- в ЕЕДОП се представя информацията, изискана от възложителя и се посочват 

данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участника е установен, са длъжни да предоставят информация.  

- когато изискванията по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. В случай на различие 

в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост 

от защита на личните данни, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или 

някое от тези лица. В този случай, част ІV от ЕЕДОП „Критерии за подбор“ се попълва 

само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника 

(икономическия оператор). 

- участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в 

обществената поръчка и не ползва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да 

изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. 

- участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в 

обществената поръчка, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по 

https://park-vitosha.org/профил-на-купувача/
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отношение на критериите за подбор, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всяко от 

третите лица. 

- участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в 

обществената поръчка, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя 

попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от  подизпълнителите. 

- когато в обществена поръчка участва обединение от физически и/или 

юридически лица, ЕЕДОП се представя за всяко едно от лицата, участващи в 

обединението. 

- когато за участник в обществена поръчка (икономически оператор) е налице 

някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаване на офертата той е 

предприел мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, тези мерки се 

описват в ЕЕДОП. Те се доказват като към ЕЕДОП се прилагат: 

а) документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от 

който 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 

дължимото обезщетение. 

б) документ от съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните 

обстоятелства. 

  

1. Изисквания за личното състояние: 

1.1. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 

от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки по чл. 56, ал. 1 от ЗОП, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване, освен ако не е налице изключението по чл. 56, ал. 5 от ЗОП. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника, членовете за управителни и надзорни органи и за други 

лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи. 

Удостоверяване: Участниците попълват част ІІІ: Основания за изключване, 

буква А: Основания, свързани с наказателни присъди, където се декларира частично 

липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-2 от ЗОП, доколкото в посочената буква 

А на част III на ЕЕДОП, съгласно съдържащите се там уточнения, се декларира липсата 

само на следните основания за изключване, свързани с наказателни присъди, съгласно 

член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС: участие в престъпна организация; 

корупция; измама; терористични престъпления или престъпления, които са 

свързани с терористични дейности; изпиране на пари или финансиране на 

тероризъм. Регламентираните в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП основания включват и 

осъждания по престъпни състави, предвидени в националното ни законодателство, 

различни от тези, посочени в разпоредбата на Директивата, поради което липсата, 

респективно наличието на такива основания, следва да се декларира в буква Г на част 

III: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка. В случай, 

че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за 

престъпленията, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в част III, буква Г в поле отговор, 
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следва да се отбележи отговор „не“ и да се впише текстът: „не съм осъждан 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, както и за аналогични престъпления в друга държава членка или трета страна. 

Доказване: При сключване на договора, определеният изпълнител представя: 

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост, съгласно чл. 

58, ал. 1, т. 1 от ЗОП; а за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП - декларация/и, 

подписана/и от лицата, които представляват изпълнителя (респективно членовете на 

обединението, определено за изпълнител, когато е приложимо). 

Участниците попълват ЕЕДОП, част ІІІ: Основания за изключване, буква Б: 

Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, за 

деклариране на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Доказване: При сключване на договора, определеният изпълнител представя 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 по седалището на 

участника, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Участниците попълват ЕЕДОП, част ІІІ: Основания за изключване, буква В: 

Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 

нарушение, за деклариране на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 

5 и 7 от ЗОП.  

Доказване: При сключване на договора, определеният изпълнител представя за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 7 от ЗОП – декларация/и, подписана/и от 

лицата, които представляват изпълнителя (респективно членовете на обединението, 

определено за изпълнител, когато е приложимо). 

1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се 

представя оригинал на договора за създаване на обединението или нотариално 

заверено негово копие, съгласно Закона за задълженията и договорите, подписан от 

лицата в обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият. За членовете на обединението 

също не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.  

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 провеждане на настоящия ред за събиране, оценка, класиране и 

избор на изпълнител на обществената поръчка. В случай, че обединението не е 

регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите на настоящата 

обществена поръчка, участникът – обединение, избрано за изпълнител, следва да 

извърши регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му, че е определен за 

изпълнител и преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.  

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

участващо с подаване на оферта за настоящата поръчка. 

1.3. В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и при изпълнение на 

поръчката, същият заявява това обстоятелство с ЕЕДОП и посочва дела от поръчката, 

който ще му/им възложат. По отношение на подизпълнителите следва да са налице 

http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273416&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273417&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273418&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273419&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273420&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273421&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273422&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273423&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273424&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273425&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273426&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273427&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273428&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273429&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273430&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273431&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273432&Category=normi&lang=bg-BG
http://ciela.mvr.bg/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=19273432&Category=normi&lang=bg-BG
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основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. 

Възложителят изисква от участника да замени подизпълнител, който не 

отговаря на условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

1.4. Участникът, в т.ч. и когато е обединение от физически и/или юридически 

лица, може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 

между тях. В този случай, участникът заявява това обстоятелство с ЕЕДОП. По 

отношение на третите лица следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 

от ЗОП. 

1.5. За участниците следва да са налице забраните за участие в процедури по 

обществени поръчки, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.  

За установяване на посоченото изискване, участниците представят декларация 

по образец – приложение № 4 към настоящата документация. 

1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници при подаването 

на оферти за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Удостоверяване: Липсата или наличието на свързаност по смисъла на §2, т. 45 

от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП с други участници в подаването на 

оферти по обявата на възложителя, се посочва в ЕЕДОП, част ІІІ: Основания за 

изключване, буква Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя 

на държава членка, като в поле „отговор“, следва да се отбележи отговор „не“ и да се 

впише текст, от който да е видно, че участникът не е свързано лице с друг участник в 

подаването на оферти по обявата на възложителя, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 

във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

1.8. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал . 1 от ЗОП. 

  

2. Критерий за подбор на участниците:  

2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:  

Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя 

(ЦПРС) към Камарата на строителите за IV група, III категория строежи съгласно чл. 

137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ и да притежава валиден талон за настоящата година, а 

за чуждестранни лица в аналогичен регистър на държава - членка на Европейския 

съюз или друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство. 

Удостоверяване: Участниците следва да попълват информацията в Част IV: 

Критерии за подбор, буква А „Годност” на ЕЕДОП. 

За доказване на посоченото изискване, участникът, определен за изпълнител, 

преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка трябва да 

представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на 

строежи от категорията, в която попада обектът на поръчката и валиден талон за 

настоящата година и за срока на изпълнение на договора, а за чуждестранните 
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участници - еквивалентен документ доказващ регистрация/членство в аналогична 

професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на 

вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издаден. Участник – 

чуждестранно лице, представя по-горе изискваните документи, придружени с 

легализиран превод на български език. В случай, че са декларирани подизпълнители, 

те трябва да изпълняват изискването за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя /ЦПРС/, съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП. В случай на обединение, участието в 

обединението не поражда права на лицата, които не са вписани в ЦПРС, самостоятелно 

да изпълняват отделни строителни работи, както и да изпълняват строежи с категория 

по-висока от категорията, за която са вписани в ЦПРС, съгласно чл. 14, ал. 3, ал. 4 и ал. 

5 от Закона за камарата на строителите. 

2.2. Икономическо и финансово състояние 

Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно 

изискванията на чл. 171, ал. 1 ЗУТ, за IV група, III категория строежи, съгласно чл. 137, 

ал. 1, т. 4, буква „д“ от ЗУТ. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 

2, т. 4 от НУРЗЗПС, за IV група, III категория строежи. 

Удостоверяване: Участниците следва да попълнят информацията в Част IV: 

Критерии за подбор, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП.  

За доказване на посоченото изискване, участникът, определен за изпълнител, 

преди подписване на договора за възлагане на обществената поръчка трябва да 

представи заверено копие на застраховката, на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 

валидна за срока на изпълнение на договора. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие 

на обединение, което не е юридическо лице, застраховка „Професионална отговорност“ 

се представя за членовете на обединението, съобразно разпределението на тяхното 

участие при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението.  

2.3. Технически и професионални способности: 

2.3.1 Участникът да е изпълнил сходни дейности (по предмет и обем) с тази на 

настоящата поръчка през последните пет години от датата на подаване на офертата.  

* под дейности „сходни“ с предмета и обема на настоящата обществена 

поръчка ще се приема изпълнение, както следва: 

За обособени позиции по Дейности №1 и № 2: 

➢ СМР свързани с благоустрояване и/или изграждане и/или реконструкция 

и/или рехабилитация на площади и/или паркове и/или спортни площадки и/или 

други места за обществено ползване.; 

 

Удостоверяване: Участниците следва да попълват информацията в Част IV: 

Критерии за подбор, буква В „Технически и професионални способности” на ЕЕДОП.  

➢ Участниците декларират в ЕЕДОП обстоятелствата в 

съответствие с поставения от Възложителя критерий за подбор, като 

посочат конкретно лицата, с необходимата минимална професионална 

квалификация и компетентност, както следва: 

• Технически ръководител: 

да има квалификация „строителен инженер ”и/или „строителен техник“ 

съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна, с минимум 5 г. професионален опит в 
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областта на строителството. 

• Специалист за контрол на качеството /отговорник по качеството: 

висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или 

еквивалентна. Да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти, със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалент; 

• Експерт по безопасност и здраве в строителството: 

да притежава удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве” съгласно 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. /изм., бр. 25 от 30.03.2010 г./ за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите 

по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или 

еквивалентно. 

В случай, че участник използва капацитета на трети лица, ЕЕДОП се представя 

отделно за тях. 

Удостоверяване: Участниците следва да попълват информацията в Част IV: 

Критерии за подбор, буква В „Технически и професионални способности” на ЕЕДОП.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА  

  

І. Техническа спецификация: 

1. Видовете работи, минималните изисквания и параметри, количество и обеми 

за изпълнение на поръчката по обособени позиции, са определени в количествени 

сметки, подробно описани в техническото задание . 

При възникване на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП, след 

започване на строителството по обособени позиции, довели до необходимост от 

извършване на допълнителни количества и видове СМР, същите се изпълняват в 

рамките до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, като 

констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на 

двустранно подписани констативни протоколи и корекционни (заменители) таблици, 

подписани от Изпълнителя и възложителя или от упълномощени от тях лица.  

2. Изпълнението на СМР дейностите за съответната обособена позиция, да е в 

съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и действащата 

нормативна база в областта на строителството. 

3. Гаранционни срокове: 

➢ Гаранционните срокове за отделните видове строителни работи, по 

съответната обособена позиция, не могат да бъдат по-кратки от сроковете посочени в 

Глава четвърта „Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“ от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

➢ Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на общ 

Приемо-предавателен протокол между Възложител и Изпълнител за цялостното 
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изпълнение на предмета на договора.  

4. При изпълнение на СМР, по съответната обособена позиция, да се използват 

строителни материали и изделия, които отговарят на изискванията на Наредба №РД-

02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти 

в строежите на Република България, както и действащата в тази област нормативна 

уредба в Р България. Съответствието се установява по реда на същата наредба. 

5. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 2 от 2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи и Наредба Із-1971 от 29 октомври 

2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар. 

6. При изпълнение на СМР изпълнителят следва да осигури опазването на 

наличните съоръжения и изградена инфраструктура, които не са предмет на 

настоящата поръчка. 

При нанасяне на щети изпълнителят трябва да ги възстановява за своя сметка в 

рамките на изпълнение на възложената дейност. 

 

ІІ. Изисквания към техническото предложение на участника: 

Участникът представя едно техническо предложение за двете 

обособените позиции. Техническото предложение трябва да отговаря на 

техническата спецификация, утвърдена от възложителя за съответната обособена 

позиция и да съответства изцяло на приложения образец - Приложение № 5 към 

документацията за участие. 

Във връзка с изпълнението на поръчката, участникът следва да декларира в 

техническото предложение срока на валидност на офертата, както и че:  

- е запознат с проекта на договор– Приложение № 8 към документацията за 

участие, и приема всички негови клаузи без възражение; 

- офертата е изготвена 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 нашата страната, където се извършва строителството;  

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите 

на ел. адрес: www.nap.bg; за опазване на околната среда - от Министерство на околната 

среда и водите и неговите структури на ел. адрес: www.moew.government.bg; за закрила 

на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната 

политика на ел. адрес: www.mlsp.government.bg, които са в сила в Република България, 

където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и 

които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. 

- ще изпълни дейностите в срока, съгласно условията на възложителя;  

- няма да допуска в обектите на възложителя посещения в зони, които не са 

необходими за изпълнението на договора; 

- при сключен договор за изпълнение с подизпълнители, посочени в офертата, 

не се освобождава от отговорност за изпълнение на договора за възлагане на 

обществената поръчка; 

- всички разходи, свързани с гаранционното обслужване, са за сметка на 

http://www.moew.government.bg/
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изпълнителя до изтичане на гаранционния срок, посочен от участника в техническото 

предложение;  

  

РАЗДЕЛ ІV  

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Възложителят съгласно разпоредбата на чл. 46,ал. 4 и ал. 5 от ЗОП 

допуска участниците да кандидатстват единствено и само заедно за двете 

обособени позиции, които са „обективно неделими части“ от предмета на 

обществената поръчка, които поради своето естество не могат да бъдат 

възложени на повече от един изпълнител, съгласно разпоредбите на параграф 2, 

т.28 от ЗОП, както и поради тяхната неразривна свързаност с мястото на 

изпълнение на предмета на поръчката, а именно – територията на ДПП 

Витоша. 

 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически 

възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на 

„икономически най-изгодна оферта“, съобразно приложения критерий за 

възлагане съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗОП – качество/цена. 

Предложените от участника цени да са определени при пълно съответствие с 

условията на възложителя за образуване на предлаганата цена, както следва:  

- да включват всички разходи на изпълнителя, включително и тези за временно 

строителство;  

- в предложената цена участникът трябва да е спазил изискванията за закрила 

на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;  

- В ценовото предложение по образец – Приложение № 6 към документацията, 

което се попълва общо за двете обособени позиции на поръчката, участникът посочва 

стойност за изпълнение на поръчката в лева. В случай, че участникът е регистриран по 

ЗДДС, общата стойност за изпълнение на поръчката се посочва в лева без ДДС и с 

включен ДДС.  

Забележка: Обстоятелството, че участникът не е регистриран по ЗДДС се 

посочва в забележка към ценовото предложение. 

Аритметични и технически грешки в ценовото предложение на участник, ведно 

с приложението към него, се коригират от възложителя/комисията, определена за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите, както следва: 

- при несъответствие между посочените суми цифром и словом, за валидна се 

зачита сумата, изписана словом.  

- при несъответствие между единичните цени и предложената в ценовото 

предложение обща стойност за изпълнение на поръчката и/или общата стойност в 

приложената към него количествено-стойностна сметка, за валидни се зачитат 

предложените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно 

същите и получената стойност се приема за предложена цена за изпълнение на 

поръчката, по която се извършва оценката на офертата и класирането на участника.  

В ценовото предложение участникът декларира, че е запознат с посочените по-
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горе условия, както и че:  
➢ предложените от него цени са окончателни, включват всички възможни 

разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на договора съгласно техническата 

спецификация на поръчката и не подлежат на актуализация за срока на договора;  

➢ при определянето им са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труда;  

  

МЕТОДИКА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ -ИЗГОДНА ОФЕРТА  

 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически 

възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на 

„икономически най-изгодна оферта“, съобразно приложения критерий за 

възлагане съглaсно разпоредбата на чл. 70,ал. 1,т. 3 от ЗОП – качество/цена. 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се провежда на два етапа в 

следната последователност: 

(1) оценка на техническото предложение; 

(2) оценка на ценовото предложение. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им тежести и 

съгласно комплексната оценка цена/качество, по следната формула:  

КО = Т1 + Т2 + ЦО, където 

Т1 - „Срок за изпълнение“, с максимална тежест 10 т. 

По този показател участниците предлагат срок, в който ще изпълнят 

строителството. 

Срокът се предлага в календарни дни. 

Т1 = Tlmin/Tli х 10 , където Tlmin е минимално предложения срок; 

Tli е предложеният срок на съответния участник. 

Показател Т2 - „Методология на изпълнение“ с максимална тежест 50 т. 

По този показател участниците разработват обяснителна записка, свободен 

текст по посочените по-долу критерии, за съответната обособена позиция, за която 

подават оферта, предвид спецификата на всеки обект, предмет на изпълнение.
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„Методология на изпълнение“ представляваща : 

ангажираност и организация на процеса за реализиране на поръчката. 

➢ Методологията на участника задължително трябва да включва: 

дейности по организация и координация на работите; взаимодействие с 

Възложителя и всички други заинтересовани страни. 

Начин на изпълнение на работите:  

➢ Методологията на изпълнението трябва да гарантира качество, 

ефективност и координация в процеса на строителството. 

Рискове - обстоятелства, които могат да имат за своя последица некачествено 

изпълнение/ забавено изпълнение, т.е обстоятелства, които би било възможно да 

възникнат и възпрепятстват изпълнението на задълженията на изпълнителя. 

Дефинирани от Възложителя групи рискове, които могат да възникнат при 

изпълнението на строителството: 

➢ Времеви рискове: 

- Закъснение в началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на 

обекта. 

➢ Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на 

други участници в строителния процес и лица/институции, които имат отношение 

към строителството, но не са участници в него. 

➢ Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълнота 

и/или неточности в техническата документация. 

➢ Трудности при изпълнението на дейностите предмет на поръчката, 

продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от 

страна на местното население. 

С оглед идентификацията на групите рискове, участниците в 

обяснителната си записка представят рисковете, които според тях попадат във 

всяка група. 

Мерки за преодоляване на рискове - са тези, които имат за своя последица 

осуетяване на некачествено и забавено изпълнение. Следва да се опишат методите 

за превенция на посочените от участника рискове. 

Методи за изпълнение на строителството и на видовете работи в обхвата 

на поръчката в своята съвкупност образуват методологията на изпълнение на 

участника и представляват комплекс от действия, имащи за последица изпълнение, 

в съответствие с изискванията на възложителя в документацията. Конкретната 

методология на изпълнение е според преценката на конкретния участник, като тя 

трябва да е съобразена с нормативната уредба, с възможностите на участника с 

техническите указания, посочени в техническата спецификация и документацията 

за участие в процедурата и с описанието на видовете дейности. Контролът, ще се 

осъществява по време на строителството от Изпълнителя относно влагането на 

материалите и технологията на полагането им. Всичко това трябва да е съобразено 

с общоизвестни правила, съгласно действащата в страната уредба за реализиране на 
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видовете работи, в това число осигуряване на безопасни условия на труд, спазване 

на противопожарни и строително- технически норми, организация на движението и 

др. 

Начин на оценка. По този показател Комисията оценява пригодността и 

ефективността на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на 

работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа, 

координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса; 

рискове и мерки за тяхната превенция, в съответствие с дефинираните от 

Възложителя групи рискове. 

50 т. - Предложената организация и етапност на работа обхваща всички 

задачи и дейности, предмет на поръчката. Участниците представят в обосновката си 

методите на контрол по време на строителството от Изпълнителя относно 

качеството на вложените материалите и технологията на полагането им. 

Участникът е предвидил възможните рискове, в съответствие с дефинираните 

групи в настоящата методика, които биха могли да възникнат в процес на 

изпълнението. За всеки предложен риск са описани мерките, които ще се 

предприемат, същият да бъде предотвратен, без да се нарушава срока на 

изпълнение и качеството на работа. 

30 т. - Предложената организация на работа, обхваща всички дейности, 

предмет на поръчката, но липсват етапи от изпълнението. Методите за контрол са 

разработени относно качеството на вложените материалите, но липсва контрол 

върху технологията на полагането за част от тях. Участникът не е предвидил 

рискове за всяка от дефинираните групи в настоящата методика, които биха могли 

да възникнат в процеса на изпълнението. Не са описани мерките за всеки от 

предложените рискове, които ще се предприемат, същият да бъде предотвратен без 

да се нарушава срока на изпълнение и качеството на работа. 

10 т. - Предложената организация не обхваща всички дейности и етапи от 

изпълнението. Методите за контрол са разработени относно качеството на 

вложените материалите, но липсва контрол върху технологията на полагането им. 

Участникът не е предвидил рискове за всяка от дефинираните групи в настоящата 

методика, които биха могли да възникнат в процеса на изпълнението. Липсват 

мерки, които ще се предприемат за предотвратяването им. 

ЦО - ценово предложение, с максимална тежест 40 т. 

Ценово предложение (ЦО) - предложена от участника крайна цена за 

изпълнение на поръчката - оценката се формира по следния начин: 

Ц = Цтш/Щ х 40, където: 

Цтш е минимално предложената цена за изпълнение на строителството; 

Щ е предложената цена за строителството на съответния участник. 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 

комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока 

оценка на офертата. 

При несъответствие между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно 

се приема записът с думи. 
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Методиката за оценка се отнася общо за двете обособени позиции. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от Възложителя условия и при 

спазване на разпоредбите на чл. 58 от ППЗОП. 

 

РАЗДЕЛ V  

ИЗИСКВАНЕ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  

 

Съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, документите се представят на български език 

в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес; 

- наименованието на поръчката и обособените позиции, за които участва. 

Всяка оферта трябва да съдържа: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника или представляващия го – поставя се в началото на 

офертата по образец - Приложение № 1 към документацията за участие в 

процедурата; 

2. Заявление за участие, по образец – Приложение № 2 към 

документацията за участие в процедурата; 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

съгласно изискванията на ЗОП и при съобразяване с указанията на възложителя в 

настоящата процедура, по образец – Приложение № 3 към документацията за 

участие в процедурата, в т.ч. за деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-

5 и 7 от ЗОП, както и за установяване съответствието с критериите за подбор, 

определени от възложителя; 

4. Декларация за наличие/липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона 

на икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, по образец – Приложение № 4 към документацията за 

участие в процедурата; 

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката общо за двете 

обособени позиции по образец - Приложение № 5 към документацията за участие 

в процедурата;  

6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката общо за двете 

обособени позиции, по образец - Приложение № 6 към документацията за участие 

в процедурата; 

7. Декларация за оглед на обекта предмет на поръчката по образец- 

Приложение № 7 към документацията за участие в процедурата; 

8. Проект на Договор по образец - подписан и подпечатан на всяка 

страница - Приложение № 8 към документацията за участие в процедурата; 
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9. Количествено-стойностна сметка - Приложение № 9 към 

документацията за участие в процедурата; 

10. Декларация за приемане клаузите на Проекта на Договор -

Приложение № 10 към документацията за участие в процедурата; 

11. Декларация за наличие или липса на подизпълнител - Приложение 

№ 11 към документацията за участие в процедурата; 

12. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - Приложение 

№ 12 към документацията за участие в процедурата.; 

13. Образец на банкова гаранция за изпълнение на Договора - 

Приложение № 13 към документацията за участие в процедурата  

Ценовото предложение, се прилага към офертата, поставено отделно, 

в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва предмета на 

поръчката ведно с двете обособени позиции. 

Всички документи от офертата се подписват от законния представител на 

участника. При наличие на нотариално упълномощаване, същото се удостоверява с 

представяне на пълномощно за делегиране на представителна власт за извършване 

на действия по участие в обществена поръчка и подписване и представяне на 

документи в тази връзка. При подписване на документите от пълномощник, след 

подписа се обозначава упълномощаването. 
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РАЗДЕЛ VІ  

ОБРАЗЦИ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА . 

 

Образците са задължителни за участниците и представените от тях 

документи трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. 
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Приложение № 1 

  

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ  

 

Относно: събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, във връзка 

с Глава двадесет и шеста от ЗОП и чл. 96 от ППЗОП с предмет: 

Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020“ по две обособени позиции. 

№ Описание на документа 

Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) и 

брой 

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

1. Договор за създаване на обединение (ако е приложимо).  

2. Заявление за участие - по образец Приложение№2;  

3. 
ЕЕДОП/Единен европейски документ за обществени 

поръчки/ – Приложение № 3;  
 

4. 

Декларация за наличие/липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 

8 от Закона на икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици, по образец – 

Приложение № 4; 

 

5. 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката общо 

за двете обособени позиции по образец - Приложение 

№ 5; 

 

6. 
Ценово предложение за изпълнение на поръчката общо за 

двете обособени позиции, по образец - Приложение № 6; 
 

7. 
Декларация за оглед на обекта, предмет на поръчката по 

образец - Приложение № 7;  
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8. 
Проект на Договор по образец - подписан и подпечатан на 

всяка страница - Приложение № 8; 
 

9. 
Количествено-стойностна сметка по образец - Приложение 

№ 9; 
 

10 
Декларация за приемане клаузите на Проекта на Договор - 

Приложение № 10; 
 

11 
Декларация за наличие или липса на подизпълнител - 

Приложение № 11; 
 

12 
Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - 

Приложение № 12; 
 

13 
Образец на банкова гаранция за изпълнение на 

Договора - Приложение № 13. 
 

 

Наименование на участника:  

Име и фамилия на представителя на участника: 

Длъжност:  

Печат и подпис 

 

Дата: _________________ г.  
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Приложени № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

от …………………………………………………………………………………………..………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 

представител на ………………………….………………………………………………………………………….. 

(изписва се наименованието на участника) 

……..………………………………………………………………………...………………………………………………… 

(ЕИК) 

………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

(адрес на управление, тел., факс, е-mail) 

 

1. С настоящото заявяваме желание за участие в обявеното от Вас събиране на 

оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на паркова 

инфраструктура за подобряване на природозащитното състояние на три 

типа природни местообитания по Дейност 1: Подобряване на 

природозащитното състояние на торфищни комплекси (природно 

местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) и 

Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни 

местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum" и 9180* „Смесени 

гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове" по проект 

№ BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и поддържане на 

приоритетни природни местообитания и видове на територията на 

Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ 

по две обособени позиции по публикуваната обява по реда на чл. 20,ал. 3 от ЗОП, 

като Ви представяме нашата оферта. 

2. Декларирам/е, че сме запознати с документацията за участие и приемаме 

без възражения условията и изискванията. 

3. Декларирам/е, че сме запознати, че при определяне на „икономически 

най-изгодната оферта“ за възлагане на обществената поръчка, се прилага 

критерия „ качество/цена“. 

4. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се 

задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора документите съгласно 

изискванията на ЗОП. 

5. Прилагам/е документ за нотариално упълномощаване на лицето, което не 

е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо).  

 

Приложение: съгласно Списък на документите и информацията, съдържащи 

се в офертата. 

 

Дата:.....................2019 г.    Подпис:...................... 
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Приложение № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

За наличие /липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона на 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

 

Долуподписаният/ата ......................................................................................................................., 

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ................... ............................................................... 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява 

и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) 

на ………………………………………….…………………………………………..........……………….………………....,  

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………….. 

 ..................................................................................................................... ................................................................... 

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: Изграждане на 

паркова инфраструктура за подобряване на природозащитното състояние на 

три типа природни местообитания по Дейност 1: Подобряване на 

природозащитното състояние на торфищни комплекси (природно 

местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) и 

Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни 

местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum" и 9180* „Смесени 

гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове" по проект 

№ BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и поддържане на 

приоритетни природни местообитания и видове на територията на 

Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ 

по две обособени позиции, 

 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:  

 

1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с 

(ненужното се зачертава) 

преференциален данъчен режим, а именно: …………………………………………………………….…. 

 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани  

(ненужното се зачертава) 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………………… 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… 
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от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия  

Закон. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 

 

Дата,…………………..г.    ДЕКЛАРАТОР: …………………..………   

(подпис) 
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Приложение № 5  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

 за обществена поръчка с предмет: Изграждане на паркова 

инфраструктура за подобряване на природозащитното състояние на три 

типа природни местообитания по Дейност 1: Подобряване на 

природозащитното състояние на торфищни комплекси (природно 

местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) и 

Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни 

местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum" и 9180* „Смесени 

гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове" по проект 

№ BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и поддържане на 

приоритетни природни местообитания и видове на територията на 

Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, 

по две обособени позиции.  

 

Представям/е настоящото предложение за изпълнение на поръчката, 

изготвено след запознаване с всички условия на документацията, за събиране на 

оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка с 

предмет: „…………………………………………………………….………„ по две обособени позиции . 

От: …………………………………………………………………………………………..…………, 

                                          /изписва се името на участника/ 

с адрес на управление: ................................................................................................................. ., 

ЕИК .................................., представлявано от ………………………………………………… 

……………………………………, тел./факс........................., e-mail адрес: ..............................., 

предлагам/е да изпълня/им поръчката, съгласно техническите изисквания 

на Възложителя, при следните условия:  

1. Приемам/е да изпълня/им поръчката съгласно видовете работи, 

минималните изисквания и параметри, количество и обеми, определени в 

количествените сметки, подробно описани в техническото задание към 

документацията, като: 

1.1. ще изпълня/им дейностите по Договора в срок до …….……..дни, считано от 

датата на подписване от Страните на Договора за изпълнение на поръчката и 

връчване на възлагателно писмо от страна на Възложителя за изпълнение на 

дейностите предмет на Договора. 

1.2. ще изпълня/им дейностите съгласно всички изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията по настоящата обществена поръчка. 

2. Ще изпълня/им качествено предмета на поръчката, в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на територията и действащата нормативна 

база в областта на строителството. 

3. Предлаганият от мен гаранционен срок е ……..…..…. месеца, считано от 

приемане на обекта от страна на Възложителя. 
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4. Влаганите материали и изделия при изпълнение на СМР ще съответстват 

на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България, както и 

действащата в тази област нормативна уредба в Р България. 

5. Сам и за своя сметка ще осигуря спазването на изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 2 от 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи и Наредба Із-1971 от 29 октомври 

2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар. 

6. При изпълнение на СМР ще осигуря опазването на наличните съоръжения 

и изградена инфраструктура, които не са предмет на настоящата поръчка, както и 

ще съхранявам състоянието на елементите на сградите, които не са обект на СМР. 

При нанасяне на щети ще ги възстановя за своя сметка в рамките на 

изпълнение на възложената дейност. 

7. Декларирам/е, че:  

 - съм/сме запознат/и с проекта на договор - Приложение № 8 към 

документацията, и приемам/е всички негови клаузи без възражение;  

 - срокът на валидност на офертата е ……..….. дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертите; 

 - офертата ми/ни е изготвена 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, където се извършва строителството;  

- при възникване на непредвидени обстоятелства и/или форсмажорни 

обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, след започване на 

строителството, довели до необходимост от извършване на допълнителни 

количества и видове СМР дейности, същите ще се изпълняват в рамките до 10 % 

(десет процента) от общата стойност на договора, като констатирането, 

изпълнението и разплащането на СМР дейностите се извършва въз основа на 

двустранни, корекционни (заменителни) таблици, подписани от Изпълнителя и 

Възложителя или от упълномощени от тях лица; 

 - при сключен договор за изпълнение с подизпълнители, посочени в 

офертата, не се освобождавам/е от отговорност за изпълнение на договора за 

обществена поръчка (когато е приложимо); 

- ако бъда/ем избран/и за изпълнител, всички разходи свързани с 

гаранционното обслужване са за моя/наша сметка до изтичане на гаранционния 

срок, посочен от нас в настоящото предложение;  

 

Дата,……………………….г.   Участник:………………………………………… 

(Име, подпис и печат) 
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Приложение № 6 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за обществена поръчка с предмет: 

„Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020 г.“, по две обособена позиция: 

 

След запознаване с документацията, утвърдена за събиране на оферти с обява 

по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка с предмет: 

„Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020 г.“, по две обособени позиции: 

 

От……………………………………………………………………….………………………………………………, 

/изписва се името на участника/ 

с адрес на управление: ….......................................................................................................... ................., 

ЕИК …........................., представляван от ………………………………………………………………………….. 

………………………………………, тел./факс…..................................., e-mail адрес: ……………....................,

  

предлагам/е да изпълня/им поръчката съгласно условията на Възложителя, 

посочени в документацията и при пълно съответствие с техническите 

спецификация и техническото ми предложение при следните финансови условия: 

Предлагам/е стойност за изпълнение на поръчката по две обособени 

позиции: 

По обособена позиция Дейност 1:  

„…………………………………………………………………………………………………………………………………“: 

(изписва се наименованието на обособената позиция) 
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…...........................................................(………………………………………………………..) лв.,  

        (изписва се цифром)                                                                     (изписва се словом) без 

включен ДДС . 

 

По обособена позиция Дейност 2: 

„…………………………………………………………………………………………………………………………………“: 

(изписва се наименованието на обособената позиция) 

…...........................................................(………………………………………………………..) лв.,  

        (изписва се цифром)                                                                     (изписва се словом) без 

включен ДДС . 

Обща стойност на обществената поръчка без включен ДДС: 

(изписва се наименованието предмета на поръчката)  

..................................................... (…………………………………..………………………………………..) лв., 

        (изписва се цифром)                                               (изписва се словом) 

Обща стойност на обществената поръчка с включен ДДС: 

(изписва се наименованието предмета на поръчката)  

..................................................... (…………………………………..………………………………………..) лв., 

        (изписва се цифром)                                               (изписва се словом) 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за 

образуване на предлаганата цена от обявената документация по възлагане на 

обществената поръчка, като декларирам/е, че:  

- същите са окончателни, включват всички възможни разходи на 

Изпълнителя, свързани с изпълнението на договора, съгласно техническата 

спецификация на поръчката и не подлежат на актуализация за срока на договора;  

- при определянето им са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труда; 

Декларирам/е, че съм/е запознат/и, че аритметични и технически грешки в 

настоящото ценово предложение, ведно с приложението към него, се коригират от 

възложителя/комисията, определена за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, както следва: 

- при несъответствие между сумите цифром и словом, за валидна се зачита 

сумата, изписана словом; 

 

Дата,…………………..г.       За Участника: …………………………  

(Име, подпис и печат) 
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Приложение №7 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА  

 

Долуподписаният/ата/: 

..................................................................................................................................................................................... 

(собствено, бащино, фамилно име) 

в качеството си на …........................................................................................................................................, 

(длъжност) 

на ........................................................................................................ .......................ЕИК......................................., 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

 

Участник в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции, 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:  

Съм извършил посещение и оглед на обекта на обществена поръчка с 

предмет: „Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции, 

и съм запознат с всички условия и особености на обекта на поръчката и спецификата 

на терена, подробно описана на страница 2 от Документация към обява за събиране 

на оферти. 

 

Дата ..............................      Декларатор:…………………………… 

/подпис и печат/ 
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Приложение № 8 

ПРОЕКТ! 

 

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО  

 

Днес, ……………………, в гр. София на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, 

ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), между:  

ДИРЕКЦИЯ „ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША” (ДПП „Витоша“), в качеството си 

на бенефициент по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г. ” със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Антим I” № 17, с БУЛСТАТ/ЕИК 

130044740, представлявана от Анна Петракиева – директор на ДПП „Витоша“ и Нели 

Димитрова – главен счетоводител, наричан по-долу, за краткост Възложител, от 

една страна, 

и 

......................................................................................................., със седалище и адрес на 

управление: ....................................................................................................., представлявана от 

.................................................................................., от друга страна, наричан по-долу за краткост 

Изпълнител,  

след определяне на изпълнител при прилагане на реда по чл. 187-192 от ЗОП, 

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка. 

  

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу 

възнаграждение, както следва: „Изграждане на паркова инфраструктура за 

подобряване на природозащитното състояние на три типа природни 

местообитания по Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние 

на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и 

плаващи подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на 

природозащитното състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори 

от типа Asperulo-Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху 

сипеи и стръмни склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 

"Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и 

видове на територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, съгласно Ценовото/те предложение/я на 

Изпълнителя и техническото предложение, представени от Изпълнителя като 

участник в приложения ред за събиране на оферти за възлагане на обществената 

поръчка, неразделна част от настоящия договор, както и при спазване на всички 

други условия на Възложителя. 
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II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

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

двете Страни.   

(2) Срокът на действие на договора е до изпълнение на всички поети от 

страните задължения по същия. 

(3) Срокът за изпълнение на предмета на поръчката обхващащ дейностите по 

двете обособени позиции предмет на договора е до ………… (……………) дни, считано от 

датата на връчване от страна на Възложителя на възлагателно писмо за 

изпълнение на дейностите предмет на поръчката по две обособени позиции 

съгласно Писмо с вх. № от 30.05.2018 г., в ДПП Витоша и изх. № 06-00-156/18/2 от 

29.05.2018 г., на ТП ДГС „София“ за изпълнение на дейности по проект: 

№ BG16M1OP002-3.007-0015 "Възстановяване и поддържане на приоритетни 

природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша”, 

финансиран с Договор № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ по две обособени позиции, като собственик и 

стопанисващ територията, след сключване на настоящия договор. 

(4) Мястото на изпълнение на договора е на територията на Природен парк 

„Витоша“. 

 

ІІІ. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл. 3. Плащането по сключения договор за възлагане на обществената 

поръчка се извършва по следната схема: 

1. Авансово плащане, в размер на ………………….. (………….) без ДДС, 

представляващи 20% (двадесет процента) от общата цена на Договора, платимо в 

срок до 30 (тридесет) дни след подписване на Договора, по банкова сметка, посочена 

от Изпълнителя в договора, и представяне на надлежно оформена фактура, за 

стойността на авансовото плащане.  

2. Междинно плащане: предвижда се едно междинно плащане в размер до 

60 % (шестдесет процента) от стойността на договора. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 

заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената 

в количествено - стойностна сметка единична цена за всяка позиция, срещу 

представен Акт (Протокол № 19) за действително извършените разходи за 

изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена 

фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява 

като от стойността на договора се приспадне авансовото и междинното плащане.  

Окончателното плащане ще се извършва на база на реално извършени СМР, 

удостоверено с подписване Акт (Протокол № 19) за приемане на действително 

извършени СМР.  

Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100 % документална проверка и 
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проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за 

плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи, изискващи се по 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и всички други законови и 

подзаконови нормативни актове, регламентиращи тази материя. 

Извършване на окончателно плащане е допустимо след представяне на: 

- цялата налична към момента на искането документация за съответните 

дейности, свързани с направените разходи; 

- приемо-предавателен протокол за действително извършената работа Акт 

(Протокол № 19) подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни 

оторизирани представители.  

- фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- представяне на всички документи по ЗУТ, както и всички други законови и 

подзаконови нормативни актове за приемане на обекта и спазване на изискванията 

за тяхното съставяне. 

Възложителят извършва окончателното плащане в срок до 30/тридесет/ 

работни дни от приемане на посочените документи. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вписва във фактурата и следните 

реквизити: наименованието на оперативната програма, номера на 

административен договор за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и 

датата на настоящия договор. 

 

Чл. 4. Разплащанията по договора ще се извършват по Административен 

договор Д-34-63/15.10.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европеи ския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европеи ския съюз по 

процедура чрез директно предоставяне BG16M1OR002-3.007 - “Подобряване на 

природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на 

територията на мрежа Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни 

паркове и поддържани резервати” и проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 

"Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове 

на територията на Природен парк „Витоша”, по две обособени позиции. 

 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банков път сумата за извършените 

СМР дейности по предмета на договора по банков път в лева, на посочена от 

Изпълнителя банкова сметка.  

(2) При възникване на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 

2, т. 27 от ЗОП, след започване на строителството, довели до необходимост от 

извършване на допълнителни количества и видове СМР, същите се изпълняват в 

рамките до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, като 

констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на 
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двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от Изпълнителя и 

възложителя или от упълномощени от тях лица.  

 

Чл. 6. (1) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане 

по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………………………… 

(2) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава в 3 (три) 

дневен срок да уведоми писмено Възложителя, като му посочи новата си банкова 

сметка. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в указания срок, се 

счита че плащанията са надлежно извършени. 

(Когато в приложения ред за определяне на изпълнител за възлагане на 

обществената поръчка, Изпълнителят е декларирал, че ще ползва подизпълнители 

при изпълнение на поръчката, договорът съдържа клаузите по Раздел ІV посочени по-

долу. В противен случай договорът не съдържа тези клаузи и е с редуцирана 

номерация на текстовете). 

 

ІV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл. 7. (1) Независимо от възможността за използване на подизпълнители, 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. 

(2) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 

за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако 

са изпълнени едновременно следните условия: 

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 

отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 

дейности. 

в) при замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на 

Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по 

буква „а“ и буква „б“. 

г) новият подизпълнител e одобрен от страна на Възложителя. 

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 

Чл.8. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 5 /пет/ на сто от 

стойността на договора без ДДС в размер на……………………… /цифром и словом/ 

лева. 

(2) Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя 
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трябва да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части 

в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа 

задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено 

искане от Възложителя, в случай, че Изпълнителят не е изпълнил някое от 

задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него. Когато 

гаранцията е представена под формата на застрахователен договор, 

застрахователят следва да поеме определен риск срещу плащане на премия от 

страна на Изпълнителя и при настъпване на застрахователно събитие - пълно или 

частично неизпълнение на настоящия договор, да заплати застрахователно 

обезщетение на Възложителя като трето ползващо се лице или трето увредено лице. 

Застрахователна сума (лимит на отговорност), съответно посочена в 

застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на 

отговорността на застрахователя към третото ползващо се лице или към третото 

увредено лице следва да е в размер, равен на гаранцията от настоящия договор. 

Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя застрахователната полица в 

оригинал. Възложителят има право по свое усмотрение да отправя писмена 

застрахователна претенция. 

(3) Гаранцията (депозит или банкова гаранция или застраховка) се 

освобождава в срок до 20 календарни дни след прекратяване на договора по взаимно 

съгласие, при изпълнение на задълженията или след прекратяване на договора на 

основание чл. 118 от ЗОП, или след прекратяване на договора в резултат на 

„непредвидени обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства или обективна 

невъзможност за изпълнение, освен ако Възложителят е усвоил същата, преди 

приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя 

на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. Ако 

Възложителят усвои/задържи част от гаранцията заради некачествено изпълнение 

на част от работата или заради неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от 

задълженията му, то Изпълнителят следва да допълни гаранцията до 

първоначалния й размер в срок от 10 работни дни. Гаранцията се задържа при 

некачествено изпълнени или неизпълнени дейности и/или строително-монтажни 

работи до отстраняването им, съответно до изпълнението им. 

Чл.9. (1) Срокът на валидност на гаранцията е 30 календарни дни след срока 

на договора. При писмено искане от страна на Възложителя валидността на 

гаранцията следва задължително да се удължи. Обслужването на банковата 

гаранция, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, 

както и поддържането на банковата гаранция за целия период на действие на 

договора и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия договор, 

съответно заплащането на застрахователни обезщетения и всички суми, свързани с 

обслужването на договора за застраховка за посочения по-горе период, са за сметка 

на Изпълнителя. Гаранцията не ограничава и не лимитира по какъвто и да е начин 

отговорността на Изпълнителя за нарушаване на този договор. 

(2) Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви върху сумите по 

гаранцията, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. 
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(3) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение 

на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава 

Възложителят има право да изиска удължаване на срока на представената 

застраховка, когато гаранцията е под формата на застраховка. При решаване на 

спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията 

за изпълнение. Възложителят може да задържи гаранцията до отстраняване на 

констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до размера на 

начислените неустойки. При липса на спор тази гаранция се освобождава изцяло или 

частично в 30 дневен срок след подписването на двустранен Приемно-предавателен 

Протокол - Акт (Протокол № 19) за приемане на извършените СМР дейности без 

забележки между Възложителя и Изпълнителя. 

 

VI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА/ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА/ 

Чл. 10. (1) При възникването на „непредвидени обстоятелства“, 

форсмажорни обстоятелства при изпълнението на задълженията по Договора 

и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на съответните 

обстоятелства. 

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно 

периода, през кои то изпълнението е било спряно поради „непредвидени 

обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства. 

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор 

поради „непредвидени обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства, не носи 

отговорност.  

(4) Настъпването на „непредвидени обстоятелства“, форсмажорни 

обстоятелства не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е 

трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.  

(5) Страна, която е засегната от „непредвидени обстоятелства“, 

форсмажорни обстоятелства, е длъжна в наи -кратък срок, но не по-късно от 5 

(пет) календарни дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна 

за настъпилите обстоятелства. Известието задължително съдържа информация за:  

a) очакваното въздеи ствие на „непредвидени обстоятелства“, 

форсмажорни обстоятелства върху изпълнението на договора и/или върху 

възможността за приключването му; 

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова 

събитие, респ. обстоятелство; 

в) предполагаемият период на деи ствие и преустановяване на „непредвидени 

обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства; 

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.  

(6) Удостоверяването на възникнали „непредвидени обстоятелства“, 

форсмажорни обстоятелства се извършва със сертификат „непредвидени 

обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства, издаден от Българската 

търговско-промишлена палата. 
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Чл.11. (1) От датата на настъпване на „непредвидени обстоятелства“, 

форсмажорни обстоятелства до датата на преустановяване на деи ствието му, 

Страните предприемат всички необходими деи ствия, за да избегнат или смекчат 

въздеи ствието на посочените обстоятелства и да продължат да изпълняват 

задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от посочените 

обстоятелства. 

(2) Доколкото „непредвидени обстоятелства“, форсмажорни 

обстоятелства са риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, 

Изпълнителят е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по 

застрахователната полица. 

Чл. 12. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени 

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на „непредвидени 

обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства. 

Чл. 13. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава към момента на възникване на „непредвидени 

обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства, то тя дължи обезщетение за 

понесените вреди и загуби за периода до настъпването на непредвиденото 

обстоятелство. 

Чл. 14. „Непредвидени обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства 

по смисъла на разпоредбата на параграф 2,т. 27 от ЗОП и на този договор са 

обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да 

бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от деи ствие или 

бездеи ствие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените 

условия. 

Чл. 15. Страната, засегната от „непредвидени обстоятелства“, 

форсмажорни обстоятелства, е длъжна да предприеме всички деи ствия с 

грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби.  

(1) Когато обстоятелства от извънреден характер се определят като 

„непредвидени обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства и 

възпрепятстват изпълнението на задълженията по договора като цяло, страната, 

чиито задължения са възпрепятствани уведомява с писмено известие другата 

страна с искане за спиране на изпълнението по договора до отпадане на 

„непредвидени обстоятелства“, форсмажорни обстоятелства Искането се 

извършва в 3 /три/ дневен срок от настъпване на посочени обстоятелства и следва 

да бъде прието или отхвърлено от другата страна с писмено известие. 

(2) След отпадане на „непредвидени обстоятелства“, форсмажорни 

обстоятелства от извънреден характер, страната, която е поискала спирането е 

длъжна писмено да уведоми другата страна в 3 /три/ дневен срок за възобновяване 

изпълнението на договора. 

(3) В срока на изпълнение на договора не влиза периода на спиране на 

изпълнението поради непредвидени обстоятелства. 

(4) Докато продължават „непредвидени обстоятелства“, форсмажорни 

обстоятелства изпълнението на свързаните с тях насрещни задължения се спира 
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с Акт образец №10 за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството /съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА 

АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО/ 

(5) След преминаването на „непредвидими обстоятелства“ 

/форсмажорните обстоятелства/, строителните дейности се подновяват с Акт 

образец №11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните 

работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия 

ред/ съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И 

ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО/ 

Чл.16. Не представляват „непредвидени обстоятелства“, 

форсмажорни обстоятелства събитие, причинено по небрежност или чрез 

умишлено деи ствие на някоя от страните или техните представители и/или 

служители. 

 

VІI. НЕУСТОЙКИ 

   

Чл.17. При неизпълнение на задължение по договора от страна на 

Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % върху стойността на 

неизпълненото за всеки ден забава, но не повече от 10% /десет процента/от общата 

стойност на договора.  

Чл. 18. (1) При лошо или неточно изпълнение Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на некачественото 

изпълнение.  

(2) При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 

10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част. 

(3) Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на 

законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.  

Чл.19. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по 

общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на 

този раздел. 

Чл.20. Плащането на неустойки по настоящия договор не освобождава 

страните от реално изпълнение на задълженията им по договора.  

 

VIІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

  

Чл.21. (1) Изпълнителят има право: 

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, 

посочени в Договора. 

2. да иска от Възложителя необходимото съдействие за извършване на 

дейностите предмет на договора. 

(2) Изпълнителят е длъжен: 

1. да извърши дейностите по договора с грижата на добрия стопанин в срока 

и мястото на изпълнение на дейностите предмет на поръчката посочени в Договора.  
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2. при изпълнение на възложените му СМР дейностите предмет на поръчката 

да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба №РД-02-

20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти 

в строежите на Р България, както и действащата в тази област нормативна уредба в 

Р България. Съответствието на влаганите материали ще се установява по реда на 

същата наредба; 

3. да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, 

като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с 

изискванията на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и действащата 

нормативна база; 

4. да извърши строителството на обекта предмет на Договора, като спазва 

изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и 

стандарти за съответните дейности; 

5. да коригира, респективно замени изцяло за своя сметка некачествено 

извършените работи и некачествените материали; 

6. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани 

допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането с 

двустранно приемно-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя, в 

срок посочен от Възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички 

нареждания на Възложителя  по предмета на договора; 

7. да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда 

да го предоставя на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства при 

взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да 

осигури достъп до обекта и цялата документация; 

8. да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за 

професионална отговорност по чл. 171 за проектиране и строителство и следващите 

от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за съответната категория 

строеж-предмет на поръчката; 

9. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители и в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или 

на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 

11 от ЗОП. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя 

от отговорността му за изпълнение на договора. 

10. да организира спазването на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в страната, където се извършва строителството.  

11. да осигури спазването на изискванията на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 2 от 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи и Наредба Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за 
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строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

12. при изпълнение на дейностите предмет на поръчката да осигури 

опазването на наличните съоръжения и изградена инфраструктура, които не са 

предмет на настоящата поръчка. При нанасяне на щети да ги възстанови за своя 

сметка в рамките на изпълнение на възложената дейност.  

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или 

оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените 

дейности на обекта като цяло.  

(3) Изпълнителят носи отговорност за свои действия и/или бездействия или 

на своите подизпълнители (текстът за подизпълнители се вписва в договора, в 

случай, че Изпълнителят ползва такива) в рамките на обекта, от които са 

произтекли вредни последици за Възложителя или за трети лица. 

  

Чл.22. (1) Възложителят има право: 

1. да иска от Изпълнителя да изпълни възложеното в срок, без отклонение от 

уговореното и без недостатъци;  

2. да уведомява Изпълнителя писмено след установяване на появили се в 

гаранционния срок дефекти;  

3. да иска отстраняването на установени явни или скрити недостатъци на 

извършените дейности предмет на договора, в случай че Възложителят констатира 

съществени отклонения от качеството на извършеното СМР дейности предмет на 

поръчката, да откаже да приеме изпълнението; 

4. да оказва текущ контрол по изпълнение предмета на договора; 

5. да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и 

организацията по изпълнение на дейностите, предмет на договора. 

(2) Възложителят се задължава: 

1. да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на 

възложената му работа; 

2. да заплати възнаграждението по договора по реда и при условията, 

уговорени в него. 

(3) Възложителят се задължава да определи писмено длъжностни/и лице/а, 

които от негово име да извършват контрол и които да:  

➢ контролират подготовката и извършването на СМР; 

➢ оказват съдействие на изпълнителя в рамките на договореното в този 

договор;  

➢ приемат извършените СМР, като проверяват качеството на 

изпълнението им както и верността на количествено – стойностните сметки;  

➢ контролират спазването на сроковете за извършване на СМР 

дейностите предмет на поръчката ;  

➢ контролира качеството на материалите влагани в строителството; 

➢ подписват протоколите и актовете, съставени във връзка с извършване 

и приемане на СМР дейностите предмет на поръчката, след извършване на 

необходимите проверки, огледи и измервания на място.  
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(4) Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на 

Изпълнителя или неговите подизпълнители (текстът за подизпълнители се вписва 

в договора, в случай, че Изпълнителят ползва такива) в рамките на обекта предмет 

на поръчката, от които са произтекли вредни последици за Възложителя или за 

трети лица. 

 

ІX. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 

  

Чл.23. Настоящият договор се прекратява: 

1. при изпълнение на задълженията от двете страни; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено и подписано от тях; 

3. едностранно от всяка една от страните по договора, при настъпване на 

обективна невъзможност за неговото изпълнение от тази страна, след писмено 

уведомяване на другата страна; 

4. едностранно от Възложителя, при пълно неизпълнение на задълженията 

по договора от страна на Изпълнителя, след писмено уведомяване на Изпълнителя;  

5. едностранно от Възложителя, при обявяване на Изпълнителя в 

неплатежоспособност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация, след писмено уведомяване на Изпълнителя; 

6. едностранно от Възложителя, в случай, че Изпълнителя използва 

подизпълнител, без да е декларирал това или използва подизпълнител, който е 

различен от този, посочен в офертата му (текстът в наклонен шрифт преди 

скобата се вписва в договора, в случай, че Изпълнителят е заявил в офертата си  

ползване на подизпълнител/и), след писмено уведомяване на Изпълнителя; 

7. в случаите по чл. 118, ал. 1 ЗОП; 

8. едностранно от Възложителя, с писмено уведомление до Изпълнителя, ако 

в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, 

Възложителят не е в състояние да изпълни своите задължения.  

Чл.24. (1) В случай на „непредвидени обстоятелства“, форсмажорни 

обстоятелства продължили по-дълго от четири месеца, когато страните не са 

подписали никакви допълнителни споразумения към този договор, позволяващи 

им да продължат изпълнението на договорните си задължения, всяка страна има 

право да прекрати този договор след писмено предизвестие. 

(2) Възложителят има право да прекрати този договор и да откаже да заплати 

възнаграждението по него в момента на приемане на извършените СМР дейности 

предмет на поръчката, ако са налице съществени отклонения или недостатъци, 

които го правят обекта негоден за използване. В този случай се приема, че 

Възложителят надлежно е прекратил договора. 

 Чл.25. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие, 

единствено при наличие на хипотезите по чл. 116 от ЗОП, с подписване на 

допълнително споразумение между страните. Изменението на договора не трябва 

да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания 

за изменение на договор за обществена поръчка.   
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Х. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ДЕЙНОСТИ 

 

Чл.26. (1) При завършване на работата, Изпълнителят отправя покана до 

Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа. 

(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия 

договор се извършва със съставяне на двустранно подписан протокол - Акт 

(Протокол № 19) за приемане на извършените СМР дейности предмет на поръчката 

между Изпълнителя и Възложителя. Приемането от страна на Възложителя ще се 

осъществява от комисия, назначена със заповед.  

(При ползване на подизпълнител/и се изписва и следният текст: 

(3) При приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил 

договор за подизпълнение, приемането се извършва в присъствието на Изпълнителя 

и подизпълнителя.   

В противен случай договорът не съдържа тази клауза). 

Чл.27. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с 

недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането 

на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите 

задължения по договора. 

Чл.28. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или 

недостатъците на работата са съществени, Възложителят определя подходящ срок, 

в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си. 

 

XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

  

Чл.29.(1) Гаранционният срок за извършените от Изпълнителя СМР дейности 

предмет на договора е ………………. месеца, съгласно техническото предложение, 

представено от Изпълнителя като участник в приложения ред за събиране на 

оферти за възлагане на настоящата обществена поръчка, неразделна част от 

настоящия договор. 

(2) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити 

дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок за своя 

сметка, считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя за констатирането на повредата и срока за отстраняването й.  

(3) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на 

Изпълнителя. 

 

ХII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Чл. 30. (1) Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при 

и по повод изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при 

не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България, съгласно разпоредбите на българското 
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законодателство. 

(2) За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

 

ХІII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 

Чл.31. (1) Всички уведомления, съгласия, одобрения или друга информация, 

която се отправя или връчва от една от Страните до другата Страна или 

упълномощени техни представители, определени писмено между Страните по този 

договор, е в писмен вид, подписана от името на отправящата я Страна и се връчва 

или на ръка, или се изпраща с препоръчана поща или по факс на другата Страна на 

лицето и на адреса, предвиден по-долу или на друг такъв адрес, какъвто може 

писмено да бъде посочен от Страните и влиза в действие след получаването му на 

следния адрес: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………………….. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………………. 

(2) Кореспонденция между Страните се води на български език.  

(3) Страните се уведомяват взаимно, до 7-дневен срок от настъпване на 

промяната в посочените координати за кореспонденция и връзка. 

(4) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 3, се счита, 

че уведомленията по ал. 1 са получени редовно.  

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

  

Чл.32. Настоящият договор се изготви на български език в три еднообразни 

екземпляра с еднаква сила – два за Възложителя и един за Изпълнителя. 

Чл.33. Страните прочетоха и разбраха същността и последствията от този 

договор и надлежно ги приеха и изпълниха в съответствие със своите намерения.  

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Заверено копие на Ценово/и предложение/я за изпълнение на 

поръчката; 

2. Заверено копие на Техническо/и предложение/я за изпълнение на 

поръчката; 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………    ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………….….. 

 

(.........................................)     (.........................................) 

/име и фамилия/      (име и фамилия) 

 

..................20......г.      ..........................20.......г.  

/дата на подписване и печат/   /дата на подписване и печат/ 
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Приложение №9  

За обособена позиция № 1 и № 2 

 

Количествено-стойностна сметка 

 

№ 

по 

ред 

Разходи за строително-

монтажни работи 

Единица 

мярка 

Количест

во 

Единична 

цена 
Сума/лева 

1 2 3 4 5 6 

За обособена позиция № 1 

1 изработка и монтаж на парапет л.м 50   

2 
изработка и монтаж на дървени 

мостове 
л.м 10   

3 
изработка и монтаж на дървени 

скари 
л.м 100   

За обособена позиция № 2 

1 изработка и монтаж на парапет л.м 150   

2 
изработка и монтаж на дървени 

мостове 
л.м 15   

3 
изработка и монтаж на метални 

стълбове 
бр. 20   

4 
изграждане на прагчета от 

каменна зидария 
бр. 60   

5 изграждане и ремонт на стъпала бр. 100   

      

Всичко СМР без ДДС:  

Непредвидени (10%):  

Всичко без ДДС:  
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Приложение № 10 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР  

 

Долуподписаният /-ната/        в 

качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на    

       (посочете фирмата на участника) - 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020 г. “по две обособени позиции, 

  

ДЕКЛАРИРАМ:  

  

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам без 

възражение клаузите в него. 

 

 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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Приложение № 11  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

за наличие или липса на подизпълнител 

 

Долуподписаният/ната ………………………………………..……..………………, 

в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на 

......................................... (посочете фирмата, която представлявате), във връзка с 

обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Ще ползваме/ няма да ползваме  подизпълнител при изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

Подизпълнителите, които ще ползваме за изпълнение на обществената 

поръчка са следните: 

1.......................................................................................................................  

   /наименование и адрес/ 

2. ..................................................................................................................... 

/наименование и адрес/ 

 

Делът на участието на подизпълнителите и конкретните дейности в 

обществената поръчка са както следва: 

1. ......................................................  

/дял и вид дейност/ 

2. ......................................................  

/дял и вид дейност/ 

 

Дата: ………………  г.                                    Декларатор: ………………………  
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Приложение № 12  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за съгласие за участие на подизпълнител 

 

Долуподписаният/ната ………………………………………..……..………………, 

адрес: …………………………………………….……………………...……..........., лична карта 

№…............................…, изд. от ……………………..., на ….......................…..., с ЕГН ……………....... ....., в 

качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на 

......................................... (посочете фирмата, която представлявате), във връзка с 

обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на 

природозащитното състояние на три типа природни местообитания по 

Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни 

комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното 

състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum" и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове" по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 "Възстановяване и 

поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на 

територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции, 

 

ДЕКЛАРИРАМ:  

 

Ние, ....................................................................., сме съгласни да участваме като 

(посочете фирмата, която представлявате) 

 

подизпълнител на ..................................................................... при изпълнение на 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

 

горепосочената поръчка. 

 

Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са: 

 

 

Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще 

бъдат изпълнени от Вас. 

 

 

Дата: ………………  г.           Декларатор: ……………….…… 
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Приложение № 13 

 

ОБРАЗЕЦ!!! 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР  

 

До  

    

гр.    

Р. България 

(име и адрес на Възложителя) 

 

 

 Известени сме, че нашият Клиент,    [наименование и 

адрес на участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № 

  /  г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е 

класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда 

на чл.20 ,ал.3 от ЗОП с  предмет:           

[описва се  предмета], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената 

обществена поръчка. 

 

 Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора 

за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в 

качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова 

гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на  

  % [посочва се размера от Обявлението] от общата стойност на договора, а 

именно      (словом:        ) 

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да 

гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с 

договорените условия. 

 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето 

поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, 

предявена от Вас, но общия размер, на които не надвишават    (словом:  

      ) [посочва се цифром и словом стойността и 

валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо 

Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 

изпълнил някое от договорните си задължения. 

 

 Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 

изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от 
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обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било 

изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно 

обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване 

или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на 

посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на ____________ [посочва се дата 

и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата 

какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията 

автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е 

изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-

рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

 

 

Подпис и печат,  

(БАНКА) 

 


	- при несъответствие между посочените суми цифром и словом, за валидна се зачита сумата, изписана словом.
	- при несъответствие между единичните цени и предложената в ценовото предложение обща стойност за изпълнение на поръчката и/или общата стойност в приложената към него количествено-стойностна сметка, за валидни се зачитат предложените единични цени, ка...
	В ценовото предложение участникът декларира, че е запознат с посочените по-горе условия, както и че:
	 предложените от него цени са окончателни, включват всички възможни разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на договора съгласно техническата спецификация на поръчката и не подлежат на актуализация за срока на договора;
	 при определянето им са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труда;
	КО = Т1 + Т2 + ЦО, където
	Ц = Цтш/Щ х 40, където:
	Методиката за оценка се отнася общо за двете обособени позиции.
	Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия и при спазване на разпоредбите на чл. 58 от ППЗОП.
	и
	ІІІ. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


	ДЕКЛАРАЦИЯ
	ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
	ДЕКЛАРИРАМ:
	Приложение № 11
	ДЕКЛАРАЦИЯ
	ДЕКЛАРИРАМ:
	Подизпълнителите, които ще ползваме за изпълнение на обществената поръчка са следните:
	1.......................................................................................................................
	/наименование и адрес/
	2. .....................................................................................................................
	/наименование и адрес/
	Делът на участието на подизпълнителите и конкретните дейности в обществената поръчка са както следва:
	1. ......................................................
	/дял и вид дейност/
	2. ......................................................
	ДЕКЛАРАЦИЯ
	ДЕКЛАРИРАМ:
	Ние, ....................................................................., сме съгласни да участваме като (посочете фирмата, която представлявате)

	БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

