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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: №3/02.03.2018г. 

  

 Възложител: [Народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия] 

Поделение (когато е приложимо):  

Партида в регистъра на обществените поръчки: [04906] 

Адрес: [Република България, гр. Мизия, 3330, ул. "П. Банков" № 4А] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Марияна Ангелова] 

Телефон: [+359 878584330] 

E-mail: [bookmz-mn@dir.bg] 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

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

 
Обект на поръчката: 

[X] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни 

настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета-

1915“ в гр. Мизия”] 

  

Кратко описание: [Извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и 

външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета-1915“, с цел привеждане на 

обекта към изискванията за кандидатстване по мярка 7.2. инвестиции в създаването 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от 

„Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”. Техническите изисквания на 

Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в 

Техническата спецификация (Приложение №1) към Указанията за подготовка на офертата за 

участие в обществена поръчка.] 

 
Място на извършване: [Република България, гр. Мизия, 3330, Община Мизия, Област Враца, 

Народно читалище „Просвета 1915“, ул. "П. Банков" № 4А] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [250 360,00 (двеста и петдесет 

хиляди триста и шестдесет) лева без ДДС ] 
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

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

в т.ч.:  

1. Условия и право на участие 

1.1. Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

строителството съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участник не 

може да бъде отстранен на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той 

или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата 

членка, в която са установени.  

1.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно да 

подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията 

за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се 

позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на 

поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

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

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

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

1.6. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението или друг 

документ, подписан от лицата в обединението. От представения документ следва да е видно 

правното основание за създаване на обединението, както и следната информация: 

 1) правата и задълженията на участниците в обединението; 

 2) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 3) дейностите, които ще изпълнява всеки член в обединението; 

 4) участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 

участниците в обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението следва да се представи документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият; 

 5) всички членове на обединението следва да поемат отговорност заедно и поотделно за 

изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. 

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

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

Дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

1.7. 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. 

 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.  

 Възложителят изисква замяна на подизпълнител, когато той не отговаря на съответните 

критерии за подбор или за него са налице основания за отстраняване.  

 Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 
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изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

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

поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

 - за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване; 

 - новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на Дейностите, които 

ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности; 

 При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват, че новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор 

и че за него не са налице основанията за отстраняване. 

1.8. Участниците могат за конкретната поръчка 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 способности и професионалната 

компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 

да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 

лица задължения. 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.  

2. Представителство: Участниците-юридически лица се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени за участие, което се доказва с оригинално 

пълномощно или заверено „Вярно с оригинала” копие на пълномощно. 

 

Изисквания за личното състояние:  
 

Не се допуска до участие и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно: 

3.1. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 

3.2. Осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 

на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна; 

3.3.  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 и към 

община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията 

или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

 Основанието по т. 3.3 не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни 

държавни или обществени интереси; размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година. 

3.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

3.5. Установено е, че участникът: 

 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; 

3.6. Когато е налице конфликт на интереси
1
, който не може да бъде отстранен. 

 Забележка: основанията по т.3.1, т.3.2 и т.3.6 се отнасят за лицата, които 

                                                           
1
 „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън 

неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат 

да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че 

влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
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представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица
2
, 

които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

 Участник, за когото е налице някое от изброените в т. 3.1 до т. 3.6 основания за 

отстраняване има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 

участникът може да докаже, че: 

 е погасил задълженията си по т. 3.3, включително начислените лихви и/или глоби или че 

те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения. 

 Предприетите мерки за надежност се описват подробно в ЕЕДОП (образец № 2), а 

доказателствата за тях се представят в офертата, както следва: 

  по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 

изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 

обезщетение (когато е приложимо); 

 по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП: документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства (когато е приложимо). 

 Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 

Възложителят не го отстранява. 

3.7. Не може да участва лице, за което е налице забраната по чл.3 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не е налице изключение по чл. 4 от същия закон.  На 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 

контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по 

обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от 

характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

За липсата на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличието на обстоятелствата по чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, участниците попълват ЕЕДОП в Част ІІІ, раздел Г „Други 

основания“, като декларират вярното от следните две твърдения: 

1. Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е 

налице изключение по чл. 4 т.....(посочва се конкретното изключение) от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните  от тях лица и техните действителни 

собственици. 

2. Не е дружество, регистрирано, в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3.8. Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат 

самостоятелни участници. "Свързани лица" са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от ДР на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа. Обстоятелството за липса на свързаност се 

декларира в  ЕЕДОП,  Част ІІІ, раздел Г „Други основания“. 

                                                           
2
 Лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните 

органи. 
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участниците трябва да притежават валидна регистрация в Централния професионален регистър 

на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за 

Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от IV група, IV (четвърта) 

категория съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и/ или да посочи публичния 

регистър, в който се съдържа информация за наличието на тази регистрация (в случай че тази 

информация е достъпна и безплатна за проверка в публичен регистър). В случай, че участникът 

е чуждестранно лице - да притежава такава регистрация в аналогичен търговски или 

професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. 

 За доказване на съответствие с изискването: 

 На етап подаване на оферти за доказване на изискването, участниците попълват 

съответната информация в Част IV, раздел „А“, т. 1 от ЕЕДОП. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

доказателство за наличие на валидна регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от 

Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от IV група, IV (четвърта) 

категория съгласно ЗУТ. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава 

регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени. 

 

 
Икономическо и финансово състояние: 

 Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност”  

на участниците в строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда 

за задължително застраховане в проектирането и строителството в сила от 06.03.2004 г. или 

еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че е 

чуждестранно лице. Застраховката следва да е с покритие минималната застрахователна сума за 

IV категория строежи, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4.2.1: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Част IV, раздел „Б“, т. 5 от ЕЕДОП, като точно се позоват на 

документа: пред на застраховката, размер на покритието на застраховката, орган или служба 

издаващи документа и нейната валидност. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност” на участниците в 

строителството. 

 

  

Технически и професионални способности: 

 1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите участниците 

трябва да са изпълнили минимум 1 (една/един) дейност/обект с предмет и обем, идентичен или 

сходен с този на поръчката.  

 Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират - строително-монтажни 

работи /СМР/ на сгради и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните 

обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към 

Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 За доказване на съответствие с изискването по т.1: 

 На етап подаване на оферти участниците попълват съответната информация в Част IV, 

раздел „В“, т.1а от ЕЕДОП, като се описва строителството, което е идентично или сходно с 

предмета на обществената поръчка, с посочване на стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания. В случай, че тази информация се съдържа в публичен регистър, 

който е с безплатен достъп за проверка, участниците могат само и единствено да посочат него. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 
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доказателство за извършеното строителство, посочено в ЕЕДОП, а именно: списък на 

строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение за 

добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания. 

 

  2. Всеки участник следва да разполага с минимум посочения по-долу персонал или 

ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:  

 Минимум 1 (един) Ръководител на екипа, който да притежава: 

- Професионална област (квалификация): да притежава професионална квалификация 

„инженер“ и висше образование образователна степен „магистър“ по специалност 

„Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или 

еквивалентна; 

- Специфичен професионален опит: опит на управленска/координираща позиция при 

изграждане и/или реконструкция на минимум 1 (една) сграда с обществено-обслужващо или 

смесено предназначение. 

 Минимум 1 (един) Технически ръководител на строежа, който да притежава: 

- Професионална област (квалификация): диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" и да има придобита 

специалност по пътно и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения или 

еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни 

специалности), или диплома от акредитирана професионална гимназия по строителство или 

строителен техникум с професионална квалификация „строителен техник“. При чуждестранно 

лице, техническата правоспособност може да бъде призната, когато същото притежава диплома, 

легализирана по съответния ред и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. 

 - Специфичен опит: ръководство на минимум 1 (един) обект за изпълнение на строително-

монтажни работи (СМР) на сгради и съоръженията за обществено обслужване и на 

самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради съгласно номенклатурата в 

Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 

 Минимум 1 (един) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да притежава: 

- Професионална област (квалификация): да притежава валидно удостоверение за 

завършен курс по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно удостоверение.  

- Специфичен опит: да е участвал на подобна позиция на минимум 1 (един) обект с 

обществено - обслужващо или смесено предназначение. 

ВАЖНО: едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт! 

 За доказване на съответствие с изискването по т.2: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Част IV, раздел „В“, т. 6 от ЕЕДОП, включително и като посочат 

имената, квалификацията и опита на експертите. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

списък на минимално изискуемия състав, в който е посочена професионалната им 

компетентност.  

 

 3. Всеки участник следва да притежатежава валиден сертификат за внедрена система за 

управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен или 

идентичен с предмета на поръчката - строителство на сгради и съоръженията за обществено 

обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради съгласно 

номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи. 

 За доказване на съответствие с изискването по т.3: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП. 

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

доказателство/а за декларираното в ЕЕДОП.  

 

4. Всеки участник следва да притежатежава валиден сертификат за внедрена система за 

управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват 
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сходен или идентичен с предмета на поръчката - строителство на сгради и съоръженията за 

обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради 

съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата 

на видовете строежи. 

 За доказване на съответствие с изискването по т. 4: 

 На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с 

поставеното изискване в Част IV, раздел „В“, т.7 от ЕЕДОП.  

 На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи 

доказателство/а за декларираното в ЕЕДОП.  

 

 !!! Сертификатите по т. 3 и т. 4 трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация 

за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. 

 Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. 

 Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива 

сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от 

него причини. В този случай, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 

мерки са еквивалентни на изискваните. 

 

 
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 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [X] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

Име: [ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) oценява предложените „Организация и начин на 

изпълнение на строителството“]                                                    Тежест: [60% ] 

Име: [ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП)]                                  Тежест: [40% ] 

 

 

  

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [19/03/2018]                      Час: (чч.мм) [17:00] 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [19/09/2018]                     Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [20/03/2018]                     Час: (чч:мм) [14:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [Република България, гр. Мизия, 3330, Община Мизия, 

Област Враца, Народно читалище „Просвета 1915“, ул. "П. Банков" № 4А] 

  

 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:  [X] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Обществената поръчка ще се финансира със 

средства по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година” Съгласно договор 

№06/07/2/0/00206 от 08.12.2017г. сключен между Държавен Фонд „Земеделие” и Народно 

читалище „Просвета-1915” гр.Мизия] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо):  

 

Съдържание на офертата: 

 2.1. Опис на представените документи – образец №1; 

 2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №2; 

 2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 от 

ЗОП (в случай, че е приложимо);  

 2.4. Документите за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице (в случай, че е приложимо); 

 2.5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП - образец № 3;  

 2.6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - 

образец № 4; 

 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. Когато участникът се представлява 

от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП се 

подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

 2.7. Техническо предложение - образец №5, съдържащо:  

 а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника (в случай, че е приложимо); 

 б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (свободен текст);  

 в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

 г) декларация за срока на валидност на офертата - участниците са обвързани с условията на 

представените оферти за период от 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок 

за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка, 

като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок; 

 д)  декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
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 2.8. „Ценово предложение“ - образец №6, съдържа предложението на участника относно 

цената за изпълнение на поръчката, както и попълнен образец №6.1- „Количествено-стойностна 

сметка“, като посочените в образец № 6.1 единични цени формират предлаганата от 

участниците цена за изпълнение на обществената поръчка.  

  

  

  

 
 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [02/03/2018] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат): ВЪЛЧО ИГНАТОВ ЗЛАТАНОВ 

Длъжност: Председател на Народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия 

 

 


