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I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

   1. Възложител и правно основание. 

   Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община 

Копривщица, Булстат 000776331, със седалище: гр. Копривщица и 

административен адрес: ул. „Любен Каравелов” № 16. 

Възложителят взема решение за реда за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана, на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.  

Съгласно чл.101 б, ал. 2 от ЗОП Възложителят в един и същи ден публикува 

поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача– 

www.koprivshtitsa-bg.com, раздел Публични покани. В профила на купувача, заедно с 

поканата, се публикуват и приложенията към нея.  

 

  2. Предмет на обществената поръчка. 

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за 

упражняване на строителен надзор при изграждането на обект “Аквапарк”, финансиран 

по Договор №23/321/01094 между Държавен фонд „Земеделие” и Община Копривщица 

за подпомагане (предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) по  мярка 321 

„Основни  услуги  за  населението  и  икономиката  в  селските  райони” от Програмата 

за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

 

3. Кратко описание.  

Строителния надзор следва да бъде упражнен при стриктно спазване на 

действащата нормативна уредба, регламентираща този вид дейност, а именно: ЗУТ и 

действащите подзаконови нормативни актове към него. 

Основните изисквания и задължения към изпълнението на строителния надзор са 

регламентирани в чл.168 от Закона за устройство на територията и най-общо са 

следните:  

 законосъобразно започване на строежа;  

 изпълнение на строежа, съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ; 

 осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на 

актовете и протоколите по време на строителството, относно изискванията за 

безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на Министъра 

на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, 

съставяни по време на строителството; 

 недопускане нанасянето на щети на възложителя и на другите участници в 

строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи;  

 недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 
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 уведомяване на регионалната дирекция за национален строителен контрол при  

установяване на нарушаване на техническите правила и нормативи при 

изпълнение на СМР; 

 съставяне  на окончателен доклад и технически паспорт на обекта; 

 носене на солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от 

неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. 

Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от 

гаранционните срокове в строителството.  

 

Пълно описание на предмета на настоящата поръчка и изискванията към 

изпълнението на работата е дадено в Приложение №1 „Техническа 

спецификация”. 

 

4. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Срокът на валидност на офертите е 60 

(шестдесет) календарни дни, считано от датата, посочена в Публичната покана като 

краен срок за получаване на офертите.  

 

5. Място и срок на изпълнение на поръчката 

 Място за изпълнение: област София, община Копривщица, землището на гр. 

Копривщица, УПИ V-1483, 1484, кв. 122, гр. Копривщица (ЕККАТЕ 38558) . 

Срокът за изпълнение на договора за строителен надзор е обвързан със срока за 

изпълнение на СМР по проекта. 

Срокът по договора започва да тече от подписването на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Акт - Образец №2а) и 

приключва с издаването на Разрешение за ползване на обекта. 

 

6. Прогнозна стойност на поръчката  

 Максимално допустимата стойност за изпълнение на настоящата поръчка, съгласно 

утвърдения от ДФ"Земеделие" бюджет на проекта е в размер на 34 845,65 лв., без ДДС.  

В предлаганата от участника цена следва да бъдат включени всички разходи, 

свързани с навременното, качествено и професионално изпълнение на поръчката във 

вид и обхват, съгласно нормативните изисквания за този вид дейност. 

Забележка: Участници, предложили по-висока цена за изпълнение на 

поръчката,  се отстраняват от участие в процедурата. 
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7. Начин на плащане 

Заплащането на договорената стойност ще става по следната схема : 

 - Авансово плащане - в размер до 40% /четиридесет процента/ от стойността по 

договора, платимо в срок от 10 /десет/ календарни дни след подписването на Протокол 

за откриване на строителната площадка и предоставяне на строителна линия и ниво 

(Акт – Образец №2а).  

Авансовото плащане се извършва след представяне на фактура за авансово 

плащане, издадена от Изпълнителя, съгласно Закона за счетоводството и изискванията 

на Възложителя, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора.  

- Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на 

действително извършените и приети работи и размера на получения аванс. От него се 

приспадат непризнатите суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията и 

всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми. Окончателното 

плащане се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на 

окончателен доклад, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), въвеждане в експлоатация на обекта, извършена оторизация на плащанията по 

Заявките за окончателно плащане и за ДДС към него от ДФ "Земеделие" - 

Разплащателна агенция и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за 

финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта.  

Окончателното плащане се извършва след настъпване на всички посочени 

обстоятелства и представяне на фактура за окончателно плащане, издадена от 

Изпълнителя съгласно закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и 

съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. 

  

    II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 1. Общи изисквания към участниците в процедурата 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български 

и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения, 

които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

подзаконовите актове по прилагането му, както и на изискванията на Възложителя, 

определени в настоящите указания. 

Ако в процедурата участва обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват Договор за 

обединение. 

Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които да гарантират по 

категоричен начин, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и 
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поотделно, по закон за изпълнението на договора, и че всички членове на обединението 

се задължават да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 

Участниците в обединението трябва да определят и упълномощят едно физическо 

или юридическо лице, което да представлява  обединението за целите на поръчката. Не 

се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на 

офертите.  

   В документа за създаване на обединение трябва да бъде определено и посочено 

разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената 

поръчка, с което участникът следва да съобрази представянето на документите по 

чл.56, ал.3 от ЗОП. 

   Документът за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на 

участника. 

    Ако обединението е регистрирано по Закона за Регистър БУЛСТАТ, преди датата 

на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се 

прилага в офертата. Ако обединението не е регистрирано при възлагане изпълнението 

на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да 

извърши регистрацията по реда на Закона за Регистър БУЛСТАТ, след уведомяването 

му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 

Изискването за регистрация по чл. 49 от ЗОП се доказва от участника в обединението, 

който ще изпълни съответната дейност.  

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  

документите по чл.56, ал.1, т.1, букви „а” и „б”  и т.6 от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, 

ал.1, т.1, буква „в” и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 

от ЗОП. 

 Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56,ал. 1, т. 5 

от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 

 

Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнители, с 

които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да посочи в Образец №2 

„Представяне на участника” предложените подизпълнители, вида на работите, които 

ще извършват, и дела на тяхното участие.  
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 За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от  ЗОП. 

 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта.  

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

участници в процедурата. 

 

2. Административни изисквания съгласно ЗОП. 

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 и 

ал. 5 от ЗОП. 

 

3. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние.  

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото 

състояние на участниците. 

 

4. Минимални  изисквания за технически възможности и квалификация 

 

4.1. Участникът трябва да е изпълнил поне три услуги с предмет, еднакъв или 

сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от крайния срок 

за представяне на оферти. 

 

За доказване изпълнението на посоченото изискване, участникът представя 

Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга, по образец. Доказателството за извършената 

услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за услугата. 

 

Забележка: Услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката са услуги, 

свързани с извършването на строителен надзор.  

 

4.2. Участникът трябва да притежава лиценз по смисъла на чл.166, ал.2 от ЗУТ, за 

упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 167 от ЗУТ, придружен от списък на 
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екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, заверен 

съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.  

 

За доказване изпълнението на посоченото изискване, участникът представя 

заверено копие от лиценза по смисъла на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, за упражняване на 

строителен надзор, съгласно чл. 167 от ЗУТ или еквивалентен документ, издаден от 

компетентен орган от държавата, в която участникът е установен и списък на 

правоспособните физически лица; когато участникът е чуждестранно лице – с превод 

на български език.  

 

4.3. Участникът следва да разполага с квалифицирани служители за изпълнение на 

услугата, които да фигурират в списъка на правоспособните физически лица към 

лиценза по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 

 

За доказване изпълнението на посоченото изискване, участникът представя 

Списък на предложените служители на участника, които отговарят за 

извършването на услугата, с посочване на образованието, професионалната 

квалификация и професионалния им опит, по образец. 

 

III. РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛОВИЯТА 

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичане на срока за получаване 

на оферти, Възложителят ще публикува най-късно на следващия ден, в профила на 

купувача, писмени разяснения по условията на обществената поръчка.  

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И 

ПОДАВАНЕТО Й 

 

1. Подготовка на офертата 

При изготвяне на офертата си, всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя. 

Отговорността за правилното разучаване на Указанията за участие се носи 

единствено от участниците. 

Подаването на оферта за участие означава, че участникът познава и приема 

всички условия и изисквания на Възложителя, посочени предварително в Публичната 

покана и Указанията за участие, както и че приема безусловно клаузите на проекта на 

договор за изпълнение на обществената поръчка. 

 

2. Изискуеми документи  в офертата: 

http://prsr.government.bg/


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 
 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект, финансиран по Договор №23/321/01094 между Държавен фонд „Земеделие” и 

Община Копривщица за подпомагане (предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) по  мярка 321 „Основни  услуги  за  

населението  и  икономиката  в  селските  райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Копривщица и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

8 

 

2.1. Списък на документите и информацията, която се съдържа в офертата, 

подписан от участника - по образец; 

2.2. Представяне на участника което включва: посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата - по образец;  

        2.3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 

ал.5 от ЗОП- по образец; 

          2.4.Оригинал или нотариално заверено копие от Договор за обединение, в което 

задължително се посочва представляващия (когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице); 

       2.5. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с 

които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише 

документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което 

не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в 

споразумението, с което се създава обединението); 

          2.6. Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от 

лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 

  2.7. Списък  на услугите за упражняване на строителен надзор, изпълнени през 

последните три години,  считано от датата на подаване на офертата- по образец;  

 2.8. Заверено копие от лиценза по смисъла на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за упражняване 

на строителен надзор, съгласно чл. 167 от ЗУТ или еквивалент, придружен от списък на  

правоспособните физически лица; 

2.9. Списък на предложените служители на участника, които отговарят за 

извършването на услугата, с посочване на образованието, професионалната 

квалификация и професионалния им опит; 

2.10.  Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ - по образец; 

       2.11. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП - по образец; 

       2.12.  Декларация  за съгласие за участие от подизпълнител – по образец; 

 2.13.  Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец; 

 2.14.  Ценово предложение за изпълнение на поръчката- по образец. 

 

 Всички документи, представени в офертата, които не са на български език, се 

представят и в превод.  
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 Забележка: Ако Участник декларира в съответните декларации или посочи в 

други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от 

комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане 

на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъда отстранен от 

участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

   

Забележка: Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея 

липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се 

отхвърля и не се разглежда, като участникът не може да я коригира 

допълнително и да добавя липсващи или неправилно попълнени документи. 

 

3. Място и срок за подаване на оферти 

 Съдържанието на офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик. Върху 

плика участникът посочва предмета на настоящата поръчка: „Извършване на 

строителен надзор на обект “Аквапарк”, адрес за кореспонденция, телефон и 

електронен адрес.  

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител, 

лично или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка, на адрес: Община 

Копривщица, гр.Копривщица, Област София, ул.” Любен Каравелов” №16. 

 

Офертата се подава на български език в 1 оригинал на хартиен носител и на 

електронен носител (CD), формат PDF или еквивалентен.  

 

          Краен срок за подаване на офертите – съгласно посоченото в Публичната 

покана. 

 Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя. 

 

 V.  РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ИЗБОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

    Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, 

установен в Глава осма “а”  от ЗОП и определен с вътрешните правила на Възложителя, 

от назначена от него комисия. 

 

1.  Място, дата и час на отваряне на офертите  

Място за отваряне на офертите – заседателната зала на административната сграда 

на община Копривщица, гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 16.  
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Дата и час за отваряне на офертите - съгласно посоченото в Публичната покана. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

публичната покана или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим 

за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.   

След отваряне на офертите Комисията обявява ценовите предложения и предлага 

по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценови 

предложения. 

 

2.  Критерият за оценка на офертите е: “най-ниска цена”. 

 

3.  Обявяване на резултатите 

   Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 

офертите и класирането на участниците.  

  Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и 

същи ден се публикува в профила на купувача и се изпраща на участниците. 

 

4.  Сключване на договор 

Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с 

участника, класиран на първо място и определен за изпълнител. 

Договорът за обществена поръчка трябва да съответства на приложения в 

документацията за участие проект, допълнен с всички предложения от офертата на 

участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 

При подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, освен 

когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включването на 

някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на 

Възложителя, както и Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.  

 

Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с 

участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал 

право да сключи договора:  

- откаже да сключи договор; 

- не представи някои от документите от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 1от ЗОП;  

- не отговаря на посочените изисквания на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 
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Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 

от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него. 

 

За всички неуредени от настоящите указания въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника по неговото 

прилагане. 

При противоречие на условията, предвидени в настоящите указания, с 

действащите нормативни изисквания за възлагане на обществената поръчка, се 

прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и на правилника по 

неговото прилагане. 

http://prsr.government.bg/


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 
 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект, финансиран по Договор №23/321/01094 между Държавен фонд „Земеделие” и 

Община Копривщица за подпомагане (предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) по  мярка 321 „Основни  услуги  за  

населението  и  икономиката  в  селските  райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Копривщица и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  И  ОБРАЗЦИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Технически спецификации - Приложение № 1  

2. Проект на договор - Приложение №2 

  

ОБРАЗЦИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - образец №1; 

2. Представяне на участника - образец №2; 

3. Декларация по  чл.47, ал.9  от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 

и ал.5 от ЗОП – образец №3;  

 4. Списък на  услугите за упражняване на строителен надзор, изпълнени през 

последните три години,  считано от датата на подаване на офертата – образец №4; 

5. Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ – образец №5; 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, 

ал.7 както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП - образец №6; 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец №7; 

8. Списък на предложените служители на участника, които отговарят за 

извършването на услугата, с посочване на образованието, професионалната 

квалификация и професионалния им опит - образец №8; 

9. Техническо предложение - образец №9; 

10. Ценово предложение - образец №10.             

 

 

http://prsr.government.bg/

