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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 2019-13  ] 

  

 Възложител: Община Мизия 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00157 

Адрес: гр.Мизия 3330, ул. Георги Димитров № 25-27 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Филка Лазарова- Директор Дирекция  

„УТИСХД” 

Телефон: 09161 2315 

E-mail: obshtinamizia@gmail.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката:  „Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ  I, кв.56, 



 
                      
 
 
 
 
 

 
                     ОБЩИНА МИЗИЯ, гр.Мизия, обл. Враца, ул. „Г.Димитров” № 25-27, 

               Кмет 20-12, Централа 23-15, факс 21-38, е-mail:  obshtinamizia@gmail.com   
 

 

 

Проект BG06RDNP001-7.007-0078 „Реконстукция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 
501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“, финансиран чрез 
Административен договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-7.007-0078-С01/ 08.05.2019 г. от 
08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ 
 

2 

кад. № 501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на гр. Мизия”   

 
Кратко описание: Предметът на обществената поръчка обхваща реконструкция на две спортни 

игрища: едно за футбол на малки врати  и едно комбинирано за баскетбол и  волейбол, и 

включва: 

 Подмяна на настилки в зоната на обособените игрища (комбинирано за волейбол и 

баскетбол- ще бъде положен асфалтобетон с нанесено разчертаване, и игрище за футбол 

на малки врати- „изкуствена трева”, също с разчертаване на терена); 

 Направа на осветление. 

И двете спортни игрища, които ще се реконструират са разположени в двора на ОУ 

“Цанко Церковски”  в гр.Мизия- УПИ I, кв. 56, кад. № 501.752 по одобрен кадастрален и 

регулационен план на  гр. Мизия.  

Строежът е 4 (четвърта) категория, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

съгласно чл. 9 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, 

издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.72 от 

15 Август 2003 г., изм. ДВ. бр.98 от 11 декември 2012 г.). 

За обекта е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Мизия след 

разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на инвестиционния проект от гл.архитект на Община 

Мизия.  

Строителните дейности са подробно описани в КС, техническата спецификация и 

инвестиционния проект за обекта, които са публикувани към електронната преписка на 

настоящата обществена поръчка.  

 

 
Място на извършване: гр. Мизия, двора на ОУ “Цанко Церковски”  в гр.Мизия- УПИ I, 

кв. 56, кад. № 501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 71 252,24 лв  

 (Седемдесет и една хиляди двеста петдесет и два лева и 24 стотинки) лв без ДДС 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

1.Основания за задължително отстраняване (съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП).  
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки 
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участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 

192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 

Наказателния кодекс; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга 

държава членка или трета страна; 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с 

влязъл в сила акт на компетентен орган; 

Изискването по т. 1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 

чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-

305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.    

1.7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП с нарочна 

декларация по образец № 4 и образец № 5. 

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на 

неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или 

кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за 

физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 

юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. 

2. Възложителят отстранява участник, за когото са налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1 от ЗОП и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, ако има 

такива. 

3. Основанията за отстраняване по съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП  се прилагат и когато участник в 
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процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е 

налице някое от тези основания за отстраняване. 

4. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 

69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. Информацията относно липсата или наличието на обстоятелствата се декларира в 

Декларация – Образец № 14. 

5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т. 1.1, и 

т.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

5.2. три години от датата на: 

 а) влизане в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие 

на обстоятелствата по т. 1.5, буква "а"; 

 б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по т. 1.6, освен ако в акта, е посочен друг срок. 

Забележка: Стопанските субекти, които са отстранени по процедура за възлагане на обществена 

поръчка поради наличие на обстоятелства по т.1.5, буква "а" се включват в списък, който има 

информативен характер. 

6. Участникът, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване (чл. 56 от ЗОП). 

7. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 

участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

свързаните с тях лица включително и чрез обединение/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

8. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице: Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 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, се представя за 

всяко физическо или юридическо лице, включено в състава на обединението. 

9. Възложителят отстранява и: 

9.1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП или в 

документацията; 

9.2.участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

  а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

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

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 

9.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта 

не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от същия закон; 

9.4. участници, които са свързани лица; 

9.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за 
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представяне, включително за форма, начин и срок. 

9.6. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената 

от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на поръчката.  

9.7. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици.  

9.8. Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).  

 

Подизпълнители 
1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата.  

3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение 

на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

4. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. 

Според §2, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „Договор за подизпълнение” е възмезден 

писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението 

на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка 

на стоки или предоставяне на услуги. 

5. Възложителят изидсва замяна на подизпълнител, който не отговаря на накое от условията по т. 

2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка. 

6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.  

7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 

поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

7.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

7.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на 

договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на 

условията по т. 7.1. и 7.2. в срок до три дни от неговото сключване. 
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Критерии за подбор  

 

Изискване за годност за упражняване на професионална дейност по чл. 60 от ЗОП 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за 

изпълнение на строежи четвърта група, четвърта категория, съгласно Правилника за 

реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е 

чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно 

националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни 

предмета на поръчката.  

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще 

извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да 

представи Удостоверение за вписване в ЦПРС за дейността, която ще изпълняват. 

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

подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват 

строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. 

Удостоверяване: Участникът представя Декларация за съответствие с критериите за 

подбор, поставени от възложителя – чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се част I. Годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност от Образец № 10. 

Икономическо и финансово състояние 
Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” 

съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за 

категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или еквивалентна за 

участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е  установен. 

Когато участникът предвижда подизпълнители, всеки подизпълнител, извършващ строително-

монтажни работи трябва да притежава валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за 

строителство на обекти от четвърта категория. 

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

се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни 

дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединение. 

Удостоверяване: Участникът представя Декларация за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя – чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се част II. Икономическо и 

финансово състояние от Образец № 10. 

Доказване: Преди сключване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител 

представя копие на валидна застраховка за професионална отговорност на строител по чл.171 от 

Закона за устройство на територията. 

Технически и професионални способности  

1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва 
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да е изпълнил поне една дейност, идентична или сходна с тази на поръчката. Под „дейност, 

идентична или сходна с тази на поръчката” следва да се разбира строителство в областта на 

изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на мултифункционални спортни игрища.  

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

се доказва от обединението участник като цяло. 

Удостоверяване: Участникът представя Декларация за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя – чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се т.1 на част III. Технически и 

професионални способности от Образец № 10. 

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

обществената поръчка: 

1) Ръководител на обекта (1 бр.) – Да има образователно-квалификационна степен 

минимум "бакалавър" или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ 

или еквиваленто, с професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие, като „Ръководител 

или Заместник- ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на 

поръчката; 

2) Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от 

ЗУТ, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически 

ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка; 

3) Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно 

удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент; 

4) Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение 

за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 

16.12.2009 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 еквивалентен документ. Професионален опит - минимум 1 (една) година.  

Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира 

строителство в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на 

мултифункционални спортни игрища.  

Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа 

за изпълнение. 

Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на 

съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се 

удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се 

разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на 

професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел 

достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на 

Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по 

взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ 

от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 

2005 година относно признаването на професионалните квалификации. 
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Удостоверяване: Участникът представя Декларация за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя – чл. 192, ал. 3 от ЗОП – попълва се т.2 на част III. Технически и 

професионални способности от Образец № 10, като посочва специалистите, които ще изпълняват 

поръчката в това число:  

 Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при 

изпълнение на обществената поръчка) 

 Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на 

диплома, учебно заведение) 

 Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения 

документ, издател) 

 Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в 

проекти, сходни с предмета на поръчката)  

 

Използване на капацитета на трети лица 
1.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, 

по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и 

професионалните способности. 

2.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че 

ще разполага с техните ресурси, като представи кокументи за поетите от третите лица 

задължения. 

3.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. 

4.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
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защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

 

Име: [………..] 

Тежест: [………..] 

 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта по 

критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, т.е.  най-ниска цена 

за изпълнение на поръчката без ДДС.  

Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в поръчката. 

Единичните цени да са с точност до втори знак след десетичната запетая.  

Цените са постоянни. 

Участникът предложил най – ниска цена се класира на първо място, а останалите следват 

в низходящ ред, съгласно съответното им ценово предложение. 
Ако цените на две или повече оферти класирани на първо място са еднакви публично се 

провежда жребий съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 

 
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на 

възложителя. 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  30.07.2019 г.          Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  30.12.2019 г.           Час: (чч:мм) 17:00 
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Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  31.07.2019 г.            Час: (чч:мм) 10:00 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателна зала № 311 в сградата на Община Мизия, 

гр. Мизия, ул. „Г. Димитров”№ 25-27 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 

от  

европейските фондове и програми:  [х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: Проект BG06RDNP001-7.007-0078 

„Реконстукция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 501.752 по одобрен 

кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“, финансиран чрез Административен договор за 

предоставяне на БФП № BG06RDNP001-7.007-0078-С01/ 08.05.2019 г. от 08.05.2019 г. по 

Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г. 

   

 

 Друга информация (когато е приложимо):  

1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител- лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: Община Мизия, 

гр. Мизия 3330, ул. „Г. Димитров” № 25-27 в работно време,  до датата и часа,  

посочени в обявата. 

Документите се представят в запечатана и непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1.1. Наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен 

адрес; 

1.3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

2. Всяка оферта съдржа: 
        2.1. Заявление за участие – съгласно приложен образец  /Образец №1/, който включва: 

        2.2. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се 
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Образец №2. 

        2.3. Декларация за съответствие с критериите за подбор (чл. 192, ал. 3 от ЗОП) – към 

офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за съответствие с 

критериите за подбор - Образец №10. 

         2.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ) – попълва се Образец № 14; 
         2.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не 

е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 
Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, следва да 

съдържа следната информацията, във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1) правата и задълженията на участниците в обединението;  

2) разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

            2.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 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- попълва се по Образец № 6. 

            2.7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива/Образец № 7/.  

            2.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка – 

Образец № 8. 

  2.9. Декларация за съгласие за участие като трето лице – Образец № 9 

  2.10. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

Закона за обществените поръчки) /Образец № 4/; 

  Когато участникът ще ползва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети 

лица, декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от Закона за обществените поръчки се представя за всеки от подизпълнителите и/или третите 

лица. 

  2.11. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от 

Закона за обществените поръчки)  /Образец № 5/; 

 Когато участникът ще ползва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети лица, 

декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона 

за обществените поръчки се представя за всеки от подизпълнителите и/или третите лица. 

  2.12. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки за липса на 

свързаност с друг участник /Образец № 15/; 

   2.13. Техническо предложение съдържащо: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 

и изискванията на възложителя – попълва се Образец № 3 

Неразделна част от Предложението за изпълнение са Приложение „Програма за 

изпълнение на поръчката” и Приложение „Линеен календарен план график за изпълнение на 
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поръчката”, изготвени по образец на участника. 

Приложената от участника „Програма за изпълнение на поръчката” трябва да съдържа 

следните елементи: 

- Описание на изпълнение на поръчката; 

- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на 

изпълнение на отделните СМР; 

- Организация и подход на изпълнение- в тази част трябва да се представят вижданията на 

участника относно организацията, която предвижда да създаде за цялостното изпълнение 

на предмета на поръчката, в съответствие с постигане на заложените резултати. 

Организацията трябва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнение на 

предмета на поръчката, отчитайки спецификата на местоположението му, както и 

необходимостта от подготвителни дейности. Трябва да са посочени разпределението и 

отговорностите на ключовите експерти от екипа. 

- Посочени са материалите, които участникът предвижда да влага при изпълнение на 

поръчката и начина и организацията на доставките; 

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по 

време на изпълнение на предмета на поръчката; 

- Посочени са начини на комуникация с Възложителя и останалите участници в 

строителния процес, мерки по координация и съгласуване на дейностите. 

В случай, че в представената от участника програма не е разгледан който и да е 

елемент от изброените по- горе, или някой от елементите е попълнен с преповтаряне 

на техническата спецификация без да е отразена спецификата на предмета на 

обществената порчка, и/ или в него са посочени различен взложител и/ или 

наименование на друг обект, участникт ще бъде отстранен от по- нататъчно участие 

в обществената поръчка. 

Приложение „Линеен календарен график” трябва да се изготви в календарни дни и да 

съдържа описание на изпълнението на отделните предвидени от възложителя СМР със 

съответния ангажиран човешки ресурс и механизация в рамките на предложения срок за 

изпълнение. Предложения график трябва да съдържа и реалистично отразяване на 

планираната последователност и продължителност на всички СМР. Да е отчетено 

времето, необходимо за извършване на подготвителните и довършителните работи. 

Участникът ще бъде отстранен от процедурата, ако в представения от него „Линеен 

календарен график”: 

- Не е попълнен който и да е елемент от изброените по- горе; 

- Не е изготвен в календарни дни; 

- Не кореспондира с предложения от участника срок за изплнение. 

Между представения „Линеен календарен график” и останалите елементи от 

„Програма за изпълнение на поръчката” трябва да е налицепълно съответствие. 

Констатирането на несъответствие в информацията, съдържаща се в посочените в 

предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от 

процедурата. Установяването на технологична несъвместимост и/ или неправилна 

последователност на изпълняваните строителни операции също е основание за 
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отстраняване на участника от процедурата.  

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - попълва се по Образец № 13; 

2.14. „Ценово предложение” - попълва се Образец №11 – в оригинал, подписано и 

подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.  

 2.15. Количествено-стойностна сметка, попълнена съгласно Приложение 1 към Образец 

№11 от Документацията за обществената поръчка. 

 2.16. Анализи на единичните офертни цени на всички строително-монтажни работи по 

КСС за обекта, подписани от участника, Приложение към Образец №11 от Документацията 

за обществената поръчка. 

 Анализите се изготвят и подписват в един оригинален екземпляр.  

 Забележка: Анализите се представят за всеки вид дейност в КСС. Ако една и съща дейност 

се повтаря няколко пъти в КСС, не е необходимо всеки път да се прилага анализът за тази 

дейност, достатъчно е той да бъде представен поне един път. 

При съставянето на анализите, участникът трябва да съобрази часовата ставка с 

минималната цена на труда по единен класификатор за даден вид СМР в отрасъла.  

 Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един 

документ, включен в ценовото предложение. 

 Eдиничните цени и КСС се изчисляват с точност до 2-ри знак (т.е. закръглени до 2-ри знак) 

след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.  

 При остойностяването на количествената сметка единичните цени в нея трябва да 

съответстват на анализните. 

КСС се представя на хартиен носител, подписана и подпечатана с мокър печат на всяка 

страница. Единичните цени да са с точност до втори знак след десетичната запетая.  

В случай на допуснати от участника аритметични грешки в Приложение № 1: 

Количествено-стойностната сметка за обекта между предложените единични цени и 

общата стойност за съответните видове СМР или общата стойност на СМР на обекта или 

при попълването на Количествено-стойностната сметка с предложените от участника 

единични цени от анализите, както и при различие между суми изразени с цифри и думи, 

Участникът ще бъде отстранен от процедурата по обществена поръчка.       
При неспазване на горепосочените изисквания, участникът ще бъде отстранен. 

В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи на участника за 

изпълнението на поръчката, вкл. тези за подготовката на строителството, допълнителните 

разходи, необходимото временно строителство, транспорта на машините, работната ръка, 

извънреден труд, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци от строителната 

площадка, мерки по ЗЗБУТ, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност и всички 

други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе, необходими за изпълнение и 

завършване на Дейностите по Договора и издаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в 

експлоатация. 
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3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР И ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА 

Договорът за обществена поръчка се сключва при условие, че при подписването му 

определеният изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора 

без ДДС. 
Гаранция за авансово предоставените средства е в размер на сумата, предвидена за 

авансово плащане по договора. 

Гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства не се 

представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено заяви 

пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че не желае да бъде извършвано авансово плащане. В този случай 

авансовото плащане се трансформира в междинно плащане и за него се прилагат правилата за 

извършване на междинните плащания. 

Гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово предоставени средства на договора 

може да се представят под формата на: 

 банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в 

гаранцията са вписани условията на Възложителя); 

 парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Мизия:  

Банка: ОББ АД 

Банков код (BIC): UBBS BSF 

Банкова сметка (IBAN): BG68UBBS88883312134401 

 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение 

или за авансово предоставените средства. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора и гаранцията за 

авансово предоставените средства да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде 

безусловна и неотменима банкова гаранция, с възможност да се усвои изцяло или на части в 

зависимост от претендираното обезщетение, в полза на Община Мизия и със срок на валидност – 

най-малко 30 (тридесет) дни след крайния срок за изпълнение на договора. 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. В случай, че банковата гаранция е издадена от 

чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди 

автентичността на съобщението. 

Ако избраният изпълнител избере да изпълни задълженията си за предоставяне на 

гаранция за изпълнение и на гаранция за авансово предоставени средства чрез сключване на 

застраховка, той трябва да предостави валидни застрахователни полици, които покриват 

единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, и не може да бъдат използвани за 

обезпечаване на отговорността на изпълнителя по друг договор. Когато гаранцията, която да 

обезпечи изпълнението на договора се представя под формата на застраховка, която обезпечава 



 
                      
 
 
 
 
 

 
                     ОБЩИНА МИЗИЯ, гр.Мизия, обл. Враца, ул. „Г.Димитров” № 25-27, 

               Кмет 20-12, Централа 23-15, факс 21-38, е-mail:  obshtinamizia@gmail.com   
 

 

 

Проект BG06RDNP001-7.007-0078 „Реконстукция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 
501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на  гр. Мизия“, финансиран чрез 
Административен договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-7.007-0078-С01/ 08.05.2019 г. от 
08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ 
 

15 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, съответно вземането на 

Възложителя в размер на 3 % от общата стойност на договора за обществената 

поръчка/съответната обособена позиция за срока на неговото действие и 30 (тридесет) дни след 

изтичането му – застрахователния договор се сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя 

(трето ползващо се лице). Всички разходи по сключване на застрахователния договор са за 

сметка на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да заплаща дължимите премии към 

застрахователя, за да поддържа застрахователно покритие в размер на 3 % от общата стойност на 

договора за срока на неговото действие и 30 (тридесет) дни след изтичането му, така, че 

размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в 

настоящата процедура. 

Гаранциите под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от 

името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 

по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 

гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от 

определения в настоящата процедура. 

Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение и на гаранция за авансово предоставени средства, се уреждат в договора за 

обществена поръчка. 

 

 

 
  

  

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 17.07.2019 г. 

 

 Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) Д-р Виолин Иванов Крушовенски 

Длъжност: Кмет на Община Мизия 
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