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 I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.   

 

 1. 1. Обща информация. 

 Възложител на обществената поръчка е Община Копривщица, със седалище и 

административен адрес: гр. Копривщица, Софийска област, ул.„Любен Каравелов” № 

16, Булстат 000776331, представлявана от Генчо Дойчев Герданов – Кмет на община 

Копривщица. 

 Обществената поръчка е за строителство (СМР) и се възлага чрез публична 

покана, по реда на глава осма „а“ във връзка с чл.14, ал. 4, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки.  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на 

изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. 

Копривщица“. 

 

 Възложителят ще финансира работите, предмет на публичната покана със 

средства oт бюджета на община Копривщица.   
 

 1.2.Описание на предмета на поръчката. 

 

 Предметът на поръчката включва: изграждане на сграда, състояща се от 

приемна, два кабинета с манипулационни за общо практикуващи лекари, кабинет с 

манипулационна за практикуващ зъболекар, лаборатория, два кабинета за общо 

ползване и санитарни възли.  

 

 Участниците следва да предложат изпълнение на строителните работи с  

обхвата, определен в проектната документация, количествените сметки и техническата 

спецификация (Приложение № 1). 

 

 1.3. Срокове 

 1.3.1.Срокът за изпълнение на СМР, предмет на поръчката се определя по 

предложение на участника, но следва да бъде не повече от 120 (сто и двадесет) 

календарни дни и не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на 

съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво на строежа /Образец 2/, съгласно Наредба № 3 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., 

ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и 

доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., в сила от 7.04.2006 г., бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 

11.12.2012 г. (Наредба №3/31.07.2003 год.). За дата на завършване на дейностите се 

счита датата на съставения Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа - Приложение №15 към Наредба №3/31.07.2003 г. 

  

 *Забележка: В случай, че участник предложи срок за изпълнение на СМР, 

по-дълъг от 120  календарни дни и/или по-кратък от 90 календарни дни, същият 

ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

 1.3.2. Сроковете за отраняване на дефекти са в рамките на минималните срокове, 

определени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 

http://web.apis.bg/p.php?i=23456
http://web.apis.bg/p.php?i=214780
http://web.apis.bg/p.php?i=619048
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в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

  

 1.4. Валидност на офертите - офертата следва да бъде валидна за срок от 90 

календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в публичната 

покана. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност 

на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

 1.5. Прогнозна стойност на поръчката и начин на плащане 

Прогнозната стойност на поръчката, която е и максимална цена за изпълнение на 

дейности, е в размер на 83 333,33 (осемдесет и три хиляди триста тридесет и три  лева и 

тридесет и три стотинки) без ДДС.  

 

      *Забележка: Възложителят ще отстрани от участие участник, който е 

предложил стойност в ценовото си предложение, надвишаваща прогнозната 

стойност на поръчката.  

 

Възложителят заплаща договорената цена чрез банков превод по сметката на 

Изпълнителя при следната схема на плащане: 
1) Авансово плащане, в размер до 50% (петдесет процента) от цената на 

договора. Плащането ще се извърши в срок до 10 (десет) календарни дни след 
подписването на договора и подписване на Акт обр. 2, съгласно Наредба №3/31.07.2003 
год.  

Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените 
обстоятелства и представяне на: 

- фактура за авансово плащане, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно Закона за 
счетоводството и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- оригинална, безусловна и неотменима гаранция от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за пълния размер на авансовото плащане, със срок на валидност до датата на 
подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на всички видове работи. 

2) Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на 

действително извършените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности и размера на 

получения аванс. Окончателното плащане се извършва в срок до 10 (десет) календарни 

дни от подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (част, етап от него) (приложение № 15) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.  и 

представяне на фактура за окончателно плащане, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съгласно закона за счетоводството и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

3) Непредвидените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

1.6. Източник на финансиране: бюджета на Община Копривщица. 

 

 
         II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

          1.  Общи изисквания към участниците  

          1.1. В обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни 

физически или юридически лица, включително и техни обединения. 

          1.2. В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания за 

технически възможности ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не 

за всеки член на обединението поотделно. 
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         1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата 

обществена поръчка, членовете на обединението подписват документ за създаване на 

обединение. Документът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 

A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при 

изпълнението на  Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на 

проведената процедура;  

Б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на 

обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена 

поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.  

          1.4. В документа за обединение участниците в обединението трябва да определят 

(упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по 

време на изпълнение на поръчката. Допустимо е лицето да бъде упълномощено и в друг 

документ, по преценка на участника. В него те трябва да определят и наименованието 

на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след 

подаването на офертата. 

        1.5. 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. 

        1.6. Документът за създаване на обединение задължително се прилага към офертата 

на участника. 

        1.7. В случай че обединението е регистрирано по реда на Закона за регистър 

БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, 

копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане 

изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът 

следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 

класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 

поръчка; 

        1.8. Когато участник е определил с офертата си един или повече от 

подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да:  

           -посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които 

ще извършват, и дела на тяхното участие; 

          - уведоми възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по 

време на изпълнение на договора за обществена поръчка. 

        1.9. Когато при изпълнение на поръчката участникът предвижда участието на 

подизпълнител/и, участникът представя декларация за участието на подизпълнител/и, в 

която се посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще 

бъде изпълняван от всеки подизпълнител. 

       1.10. 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 процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

         2. Административни изисквания към участниците  

         Участниците в настоящата обществена поръчка следва да отговарят на 

изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал. 5 от ЗОП.  
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         3. Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците 

         Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическото състояние 

на участниците. 

        4. Изисквания към техническите възможности и/или квалификация на 

участниците 

        4.1. Изпълнено строителство,  еднакво или сходно с предмета на поръчката.  

Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от 

датата на подаване на офертата,  строителство на поне два обекта, което е еднакво или 

сходно с предмета на поръчката*   

 

        * Под „строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката” 

следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строителни работи по 

изграждане и/или реконструкция/ ремонт  на жилищни и смесени сгради с ниско 

застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с 

разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за 

посетители.  

 

За доказване изпълнението на посоченото минимално изискване, се представя 

Списък на строителството, по см. на чл. 51, ал.1, т.2  от ЗОП, изпълнено през 

последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или 

сходно с предмета на поръчката, и: 

a. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете 

за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни 

за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или  

b. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания 

(удостоверенията следва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за 

контакт), или  

c. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности;  

 

       4.2.  Регистрация в Централния професионален регистър на строителя. 

Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на 

строителя /ЦПРС/, съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/, с право да 

извършва строежи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от 

ЗКС – I-ва група, V-та категория или по-висока, и/или ако е чуждестранен участник да 

има еквивалентно право /Вписването в съответен регистър на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, 

за които е издадено/. 

 

 За доказване изпълнението на посоченото изискване се представя копие от 

удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда 

за вписване и водене на ЦПРС или еквивалентен документ. 
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        4.3. Инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката. 

Всеки участник трябва да разполага с инженерно–технически екип, който ще 

бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и следва да отговаря на следните 

минимални изисквания:  

 Ръководител обект - завършено висше образование, степен „магистър” или 

еквивалентна, квалификация: строителен инженер, специалност: 

„Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна специалност, 

отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ; за чуждестранни лица - 

еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени;  

 Технически ръководител – технически правоспособно лице, съгл. чл.163а от 

ЗУТ; за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени.   

 Специалист «Контрол на качеството» - строителен инженер, притежаващ 

Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или 

еквивалентен документ, с професионален стаж не по – малко от 2 години. 

 Специалист «Координатор по безопасност и здраве» (КБЗ), с най-малко 2 

години професионален стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на 

ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение 

за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ; за 

чуждестранни лица- еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, 

в която са установени.  

           Изпълнението на посочените минимални изисквания се доказва със Списък на 

техническите лица с посочване на образованието, професионалната квалификация и 

професионалния им опит.  

 

         4.4. Техническо оборудване за изпълнение на поръчката 

          Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на поръчката, 

включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството 

на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо 

оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или 

наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на 

поръчката, минимум със следното оборудване: 

 

 Багер – 1 брой 

 Самосвал -1 брой 

 

 Изпълнението на посочените минимални изисквания се доказва със Справка – 

декларация, по образец, на строителните машини и техническото оборудване за 

изпълнение на обществената поръчка. Справката съдържа наименование на машината 

или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и 

основание за ползване от участника. 

 

           4.5. Застраховка „Професионална отговорност“  
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 Участникът следва да притежава сключена, валидна към датата на подаване на 

офертата, застраховка «Професионална отговорност» за вреди причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия 

или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1  

от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. 

Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета 

на поръчката. 

 

 Изпълнението на посочените минимални изисквания се доказва с копие от 

застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или 

еквивалентна такава. 

 

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или 

повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя 

за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, 

че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите 

лица. Като трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.  

 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

  

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. 
 

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

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя подлежат на 

комплексна оценка за определяне на „Икономически най-изгодната оферта”. 
 

 Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 
 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 

формулата:  

КО =  С +П + Ц, където: 

С – Срок за изпълнение 

     П – Програма за изпълнение на обществената поръчка 

     Ц – Предложена цена 

 

     Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

     Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка: 

 

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

“С” е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение 

на поръчката /в календарни дни/.  
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Максимален брой точки – 10, получава офертата, с предложен най-кратък срок за 

изпълнение. 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 т. Точките на 

участниците се определят по следната формула: 

 

С = (Сmin / Сi) х 10, където: 

 

Сmin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за 

изпълнение на поръчката /в календарни дни/; 

Сi – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от съответния  

участник /в календарни дни/.  

 

Забележка: Максималният срок, който може да бъде посочен в офертата 

като срок за изпълнение на СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни, а  

минималният- 90  срок (деветдесет) календарни дни. Участници, предложили 

срок, по-дълъг от максималния и/или по-кратък от минималния, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата.  

  

 

2. ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

           

Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценката на 

Програмата за изпълнение на обществената поръчка е 50 т. Точките се определят от 

комисията съобразно указанията по-долу: 

ПОКАЗАТЕЛ Степен на съответствие  Брой 

точки 

Програма за 

изпълнение на 

обществената 

поръчка 

 Макс. 

брой 

точки 

50 

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите 

отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, 

отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на 

отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете СМР и тяхната последователност на 

изпълнение; организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. 

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията 

на Възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената 

Програма за изпълнение. Участник, който не е разгледал някой от аспектите на показателя (описание на 

отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете СМР и тяхната последователност на 

изпълнение; организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка), 

се отстранява от участие в процедурата.Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на 

Възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии:  

Фактори, влияещи на 

оценката: 

- Описание на 

В Програмата за изпълнение е обърнато внимание 

на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно 

от следните обстоятелства: 

50 

точки 
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отделните етапи на 

изпълнение на 

поръчката; 

- Описание на 

видовете СМР и 

тяхната 

последователност на 

изпълнение; 

- Организация и 

подход на изпълнение; 

- Линеен график с 

приложена диаграма 

на работната ръка 

За целите на прилагане 

на настоящата 

методика 

използваните в този 

раздел определения 

следва да се тълкуват 

както следва: 

 „Ясно“- 

посочване на 

отделните етапи и 

видове СМР. Следва да 

се разбира изброяване, 

което недвусмислено 

посочва етапа, вида 

СМР и по начин, по 

който същият да бъде 

индивидуализиран с 

предвидените в 

количествената 

сметка видове СМР; 

 „Подробно“- 

описанието, което 

освен, че съдържа 

отделни етапи, видове 

СМР и дейности не се 

ограничава единствено 

до тяхното просто 

изброяване, а са 

добавени допълнителни 

поясняващи текстове, 

свързани с обясняване 

на 

последователността, 

технологията или 

други факти, имащи 

- Участникът ясно и подробно е описал отделните 

етапи на изпълнение на поръчката; 

- Участникът ясно и подробно е посочил видовете 

СМР и последователността на тяхното изпълнение, в 

съответствие с изискванията на техническите 

спецификации, в оптимална комбинация с 

предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Предлаганите методи за организация, контрол, 

използвани технологии съответстват на 

технологичните изисквания; 

- Налице е пълно съответствие между описаната 

технологична последователност на изпълнение на 

предвидените видове СМР и представения линеен 

график с приложена диаграма на работната ръка. 

 

 

В Програмата за изпълнение е обърнато внимание 

на всеки един от факторите, но е в сила поне едно 

от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал отделните етапи на 

изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно 

последователността на тяхното изпълнение, а само е 

маркирана и рамкирана по-общо и окрупнено; 

- Участникът е посочил видовете СМР, но 

последователността на изпълнението им не е 

достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно 

описана, а само е маркирана; Налице са несъществени 

пропуски и/или частично съответствие между 

посочената технологична последователност на 

строителния процес с предвидените за използване 

технически и човешки ресурси; 

- Предлаганите методи за организация, контрол, 

използвани технологии са приложими към предмета 

на поръчката, но не са най-подходящите такива, за да 

е налице съответствие в пълна степен на 

технологичните изисквания. 

30 

точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Програмата за изпълнение е в сила поне едно от 

следните обстоятелства: 

- Участникът е описал общо последователността  

само на най-важните видове дейности. Липсва 

детайлно и подробно обяснение и представяне на 

отделните етапи на изпълнение на поръчката; 

- Участникът е посочил общо видовете СМР при 

липса  на описана последователност за тяхното 

изпълнение и без видно съответствие между 

посочената технологична последователност на 

10  

точки.  
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отношение към 

повишаване 

качеството на 

изпълнение на 

поръчката и 

надграждане над 

предвидените 

технически 

спецификации и 

изисквания; 

строителния процес с предвидените за използване 

технически и човешки ресурси; 

- Налице е констатирано несъответствие между 

описаната технологична последователност на 

изпълнение на предвидените видове СМР и/или 

представения линеен график и/или приложената 

диаграма на работната ръка. 

 

 

 

 

 

3. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

Ц - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена (ОБЩА ЦЕНА) без 

ДДС на съответната оферта.  

 

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Ц е 40 

точки;  

 Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложена най-

ниска ОБЩА ЦЕНА без ДДС; 
 

 Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-

ниската предложена цена по следната формула: 

 

Ц = (Цmin / Цi) х 40, където 

 

Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

Цi – представлява цената, предложена от съответния участник.  

 

 Забележка: Участници, предложили цена, по-висока от прогнозната стойност, 

ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

 

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика 

комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се 

приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са 

еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 

избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.  

  

 IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И 

ПОДАВАНЕТО И 

 

 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното 

разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. 
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 Офертата се изготвя, като участниците използват представените в 

документацията приложения и задължително съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

(образец №1);  

2.  Представяне на  участника (образец №2); 

  3. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код 

съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице 

или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 

физическо лице; за чуждестранните юридически лица еквивалентен документ на 

съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато не е 

представен ЕИК, участниците – юридически лица или еднолични търговци, представят 

към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните 

юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен 

орган от държавата, в която са установени; 

           4. Изрично нотариално заверено пълномощно от управляващия и 

представляващия участника, с което упълномощеното лице да представлява участника 

(изисква се когато избраното лице не е законен представител на участника, прокурист 

или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно 

документите за търговска регистрация); 

  5. При участници обединения – копие от договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият; 

  6. Заверени копия от валидни удостоверения/талони за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя съгласно чл. 5 от Правилника на ЦПРС към КСБ 

или еквивалент, даващи право да се извършват строежи от I-ва група, V-та категория 

или по-висока; 

7. Заверено копие от застраховка за професионална отговорност, съгласно чл.171 

от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към 

датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура; 

8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и 

ал.5 от ЗОП (образец №3); 

9. Списък на строителството по чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП (образец №4); 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (образец №5); 

11. Декларация  за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо 

(образец №6); 

            12.Списък на техническите лица (образец №7); 

      13.Справка-декларация за строителните машини и техническото оборудване 

(образец №8); 

14. Техническо предложение (образец №9) с приложение - подробен линеен 

календарен график за изпълнение на дейностите; 

      15.  Ценово предложение (образец №10) с приложение- КСС. 

 

 Участниците не могат да изменят съдържанието на приложените към 

документацията образци.  

 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна 

власт по регистрацията или упълномощени за това лица, с представяне на нотариално 

заверено пълномощно за изпълнение на такива представителни функции.  

Всяка страница от офертата се номерира последователно. 
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 Офертата и приложенията към нея се представят на български език. Документи 

на чужд език се представят и в превод. 

 В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между 

редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с 

представителни функции и свеж печат. 

 Офертата се подава в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик лично 

от представляващ участника, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. 

Върху плика се посочва предмета на обществената поръчка, наименование на 

участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен 

адрес.  

 Офертите се подават в деловодството на Община Копривщица на адрес: гр. 

Копривщица, ул.„Любен Каравелов“ № 16 в срока, указан в публичната покана. 

 Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място 

и в срок. 

 Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. 

 При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което 

на приносителя се издава документ. 

 Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с 

нарушена цялост. 

            Офертата се подава в един оригинал на хартиен носител и на електронен 

носител CD (формат PDF и формат  Excel- за КСС).  

 

 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. 

 

 V. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ  
 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка са в писмен вид. 

 Обменът на информацията между Възложителя и Участника може да се 

извършва по един от следните начини: 

- лично – срещу подпис; 

- по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 

- чрез куриерска служба; 

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ 

и електронния подпис; 

- чрез комбинация от тези средства. 

    Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел 

лице за контакти. 

           Обемът и съхраняването на информация в хода на провеждане на настоящата  

обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и 

поверителността на информацията. 

 

 VI. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ  И  ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 



14 

 

 

 Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, 

назначена от Възложителя, по реда  на глава осма „а” от ЗОП. 

 След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП. 

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

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на условията на чл. 68, 

ал. 3 от ЗОП.  

 След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и 

предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите 

и ценовите предложения. 

 Комисията извършва проверка на офертите за съответствие с изискванията на 

Възложителя, определени в документацията за участие. Оферти, които не отговарят на 

тези изисквания се отстраняват от оценка. Комисията допуска до оценка офертите, 

представени от участници, които отговарят на определените минимални изисквания. 

Комисията може по всяко време да проверява заявената от участника 

информация.                                 

 Оценката на офертите се извършва по определената от Възложителя методика:         

„Иномически най-изгодна оферта”   

 Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 

офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за 

утвърждаване.  

 

 VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 

комисията на първо място и определен за изпълнител.           

  Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато 

е подадена само една оферта,  ако същата е в съответствие с техническите 

спецификации.     

            Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от 

офертата на определения Изпълнител. 

  При сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

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

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,  т. 1 от ЗОП,  освен когато 

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

от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно 

на Възложителя, както и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от 

ЗОП. 

 При сключване на договора участникът, определен за Изпълнител представя 

копие от валидна полица за застраховка „Професионална отговорност”. 

 При сключване на договора участникът, определен за Изпълнител представя 

гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) процента от стойността на договора без 

ДДС.  

 Гаранцията се представя в една от следните форми:  

 а) Парична сума – внася се по сметката на община Копривщица: 

IBAN: BG87CECB979033A9128200 

BIC: CECBBGSF 

Обслужваща банка: „Централна Кооперативнa банка”АД 
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Титуляр: Община Копривщица  

 Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване са за сметка на Изпълнителя, като в 

нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: изграждане на „Здравен център в УПИ V 

– 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“ 

б) Оригинална банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на 

Община Копривщица. 

 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 20 (двадесет) 

дни след съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (част, етап от него) (приложение № 15) съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. 

 

   Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на Изпълнителя по договора, като Възложителят има право да усвоява 

част или цялата гаранция за изпълнение на договора в случай на възникнала 

отговорност на Изпълнителя по договора за заплащане на неустойки и обезщетения, 

определени в договора. 

 

 VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

 Офертите трябва да отговарят на изискванията, определени в чл. 101в. от Закона 

за обществените поръчки. 

 3а всички неуредени от настоящата документация въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 

 

 


