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УКАЗАНИЯ 
за подаване на оферта за участие  

в ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: 

„ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

 1. Общи условия: 

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на 

Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. 

2.Срок за изпълнение – не повече от 150 календарни дни от датата получаване на 

възлагателно писмо.  

 

3.Място за изпълнение : с.Катуница, общ.Садово. 

 

4.Прогнознозна стойност на поръчката: 258 092.57 лв. без вкл. ДДС и 310 181.20 

лв. с вкл. ДДС. 

 

5.Обособени позиции – не.  

 

6. Техническа спецификация 

Основната цел на проекта е рехабилитация на зони за обществен отдих в парка на село 

Катуница, община Садово. По този начин ще се създадат места за почивка, забавление и 

спорт за възрастни и деца. 

Чрез реализацията на проектните дейности ще се подобри жизнената среда и 

качеството на живот. За малките населени места това е от голямо значение, тъй като 

допринася за спиране на миграцията към големите градове, увеличаване на активното 

население, както и за привличане на повече туристи и гости.  

Основните дейности, предмет на поръчката са следните: 

рехабилитирана зона за обществен отдих - парк в село Катуница, община Садово 

- разваляне на настилки от циментови и базалтови плочи 1183 м2 

- изваждане на бетонови и каменни съществуващи бордюри 

- доставени и положени 2837 м2 цветни бетонови плочи 40/40/5см, върху пясъчна 

възглавница; 

-доставени и положени 1622 м' градински бордюри 100/5/25см; 

- оформяне на нови пешеходни алеи; 

-доставени и монтирани 24 броя градински пейки и 8 броя кошчета за отпадъци;  

-доставени и монтирани една дървена беседка и обзавеждане за нея-8 броя пейки и 1 

бр.маса; 

- доставени и монтирани 4 броя дървени перголи; 

-изградена на автоматизирана поливна система за зелени площи. 

Проектът е адресиран и към хората в неравностойно положение. В 

композиционното решение е залегнало и оформянето на места за отдих и поставянето на 

повече пейки за посетителите. Осигурени са и места за достъп на инвалиди. Изпълнението на 

всички настилки ще става съобразно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 1. Офертата (Приложение №1) и приложенията към нея се изготвят по представените 

в документацията образци. Офертата задължително съдържа:  

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия 

участника (в оригинал). 

1.2. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 

1.2.1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) на удостоверение 

за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за 

търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, 

представят заверено от тях копие на документа за самоличност. 

1.2.2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, се представя документ за регистрация на чуждестранно лице, 

съобразно националното му законодателство. Документът се представя и в официален 

превод. 

1.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически 

лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като 

в случаите, в които документът е съставен на чужд език, се представя в превод на български 

език).  В акта за създаването на обединение/консорциум трябва да са посочени клаузи, които 

гарантират че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и 

поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на 

обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на 

договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в 

състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато в приложения акт за създаване на обединение/консорциум липсват клаузи, 

гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е 

променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

           1.3. При участници обединения задължително се представя оригинал на документ, 

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

обединението 

1.4. Удостоверение за актуално състояние. 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците - юридически лица 

или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние 

(оригинал или заверено от участника копие). 

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, 

издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 

Документът се представя и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да 

представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда 

издаването на такъв документ. 

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 6 (шест) 

месеца преди датата на представянето му с офертата. 

1.5. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в 

които участникът е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно 

националното законодателство, ако съществува такъв (заверено от участника копие). 

Неперсонифицираните дружества - обединeния по ЗЗД, които не са юридически лица - 

следва да представят копие на договора за учредяването си. 
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В случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ 

по т.1.4. съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от 

участника копие);  

1.6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато 

офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалната му регистрация (т.1.2 по-горе), а от изрично упълномощен 

негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 

право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 

Декларациите по точки 1.7, 1.8, 1.9 и 1.10 не могат да бъдат подписвани от 

пълномощник. 

           1.7. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП- попълва се, подписва се и се 

подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4). 

Декларацията се подписва задължително от лицата в съответствие с т. 3, Раздел V от 

настоящата документация. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, 

участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато 

деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. 

            1.8. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП (оригинал)- представя 

се приложения  образец към настоящата документацията (Приложение № 5).  За 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП, когато участникът е 

юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да го представляват. Декларация се представя и от физическите и 

юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на 

участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 

превод. 

            1.9. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП- попълва се, подписва се и се подпечатва 

по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 6). Декларация се 

представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от 

подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията се представя и в превод. 

             1.10. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП- попълва се, подписва се и се подпечатва 

по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 7). За 

обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице е 

достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го 

представляват. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в 

състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е 

чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.  

1.13. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, 

ако се предвиждат такива. 

Списъкът се описва в попълнения образец на оферта и съдържа наименованието на 

подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие 

(процент от общата стойност на поръчката). 

Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца- Приложение № 16, в който се 

попълват посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва «Съгласно 

приложен списък».  

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в 

изпълнението на поръчката, както и да представи следните документи, които се прилагат към 

офертата на участника: 

- декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и 

управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като 

подизпълнител- Приложение № 17. 
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- документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние  или  ЕИК - при условията 

на т.1.2. по- горе;  

- доказателства за икономическо и финансово състояние и доказателства за техническите 

възможности и/или квалификация 

- декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП 

- декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.2  от ЗОП 

- декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; 

В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, оборотът на всеки от 

тях за последните три години - 2011, 2012 и 2013 г. - трябва да е съразмерен на дела на 

участие на съответния подизпълнител. Подизпълнителите са длъжни да представят същите 

документи за икономическо и финансово състояние, технически възможности и/или 

квалификация, каквито представя и участника. 

Подизпълнител не може да доказва минималните изисквания към участника. 

 

1.14. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние, както 

и техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на 

поръчката.  

 

Икономическото и финансовото състояние 

 

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 

1.14.1. Участниците трябва да са реализирали общ оборот от СМР за последните три години 

/2011, 2012 и 2013 г./ в зависимост от датата на която са учредени или за започнали 

дейността си, не по-малък от 900 000 /деветстотин хиляди/ лева с вкл.ДДС.   

1.14.2. Участниците трябва да са реализирали оборот от СМР сходни с предмета на 

поръчката през последните три години /2011, 2012 и 2013 г./ в зависимост от датата на която 

са учредени или за започнали дейността си, не по-малък от 450 000 /четристотин и петдесет 

хиляди/ лева с вкл.ДДС.   

*Сходни с предмета на поръчка са изграждане и/или ремонт и/или благоустрояване на 

паркове.  

При участие на обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването за 

оборот се отнася общо за обединението/консорциума.  

Когато участникът предвижда подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а 

изскванията се прилагат съобразно дела и вида на участието им. 

 

Тези изисквания се доказват с декларация по образец (Приложение № 8) и се представя:  

- Копие на годишния баланс за предходните три години (2011 г., 2012 г. и 2013г.) 

- Копие на годишния финансов отчет за приходите и разходите за предходните три години 

(2011 г., 2012 г. и 2013г.). 

 

1.14.3. Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност- 

съгласно чл. 171, ал. 1  от ЗУТ. Това обстоятелство се доказва с Копие от застраховката за 

професионална отговорност- съгласно чл. 171, ал. 1  от  ЗУТ.  

 

Така посочените изисквания, в случаите когато участник в процедурата не е юридическо 

лице, а обединение на правни субекти, се преценяват общо за обединението, ане поотделно 

за всеки от образуващите субекти. Когато се предвижда участие на подизпълнители 

изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Гореизложеното 

важи и за посочените в следващия раздел минимални изисквания. 

 

 Техническите възможности, опит и/или квалификация 
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Минимални изисквания за техническите възможности, опит и/или квалификация: 

1.14.4. Участниците следва да имат опит при изпълнението на договори, сходни с предмета 

на настоящата обществена поръчка, включително да са изпълнели през последните пет 

години, договори сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, удостоверено 

наглежно със Списък на основните договори за строителство, сходни на тези , които са 

предмет на поръчката, изпълнени през последните пет години, и заверени от участника копия 

на референции от възложители, във всяка от които да са посочени: наименованиена договора, 

кратка описание на изпълнените дейности, стойност на договора, място и срок на 

изпълнение/ начална и крайна дата на изпълнение на договора/, име на Възложителя, 

потвърждение от Възложителя дали строителството е изпълнено професионално и в 

съответствие с нормативните изисквания, наименования на лица за контакти, телефон и 

адрес, от които може да бъде получена допълнителна информация.  

За доказване на това обстоятелство се представят следните документи: 

- Справка- декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, сходен с 

предмета на настоящата поръчка - по образец (Приложение № 9) в едно със заверени от 

участника копия на референции от възложители, във всяка от които да са посочени: 

наименованиена договора, кратка описание на изпълнените дейности, стойност на договора, 

място и срок на изпълнение/ начална и крайна дата на изпълнение на договора/, име на 

Възложителя, потвърждение от Възложителя дали строителството е изпълнено 

професионално и в съответствие с нормативните изисквания, наименования на лица за 

контакти, телефон и адрес, от които може да бъде получена допълнителна информация.  

 

1.14.5. Участниците трябва да разполагат със средносписъчен състав за предходната година 

не по-малко от:  20 (двадесет) лица. 

За доказване на това изискване се представя декларация за средния годишен брой на 

работниците и служителите и за броя на ръководните служители за предходната година по 

образец (Приложение № 10) и удостоверение за актуално състояние на действащите трудови 

договори издадена от НАП, издадена не по-рано от един месец от подаване на офертата. 

 

1.14.6.  Описание на техническото оборудване и механизация, използвано от кандидата и 

подизпълнителя, ако е предвиден такъв. Участникът, следва да осигури техническо 

оборудване и механизация – собствено или наето за изпълнение предмета на обществената 

поръчка – Приложение №19. 

 

1.14.7. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на 

строителя, съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите - пета група и/или 

ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право. За доказване на това обстоятелство 

се представя копие от удостоверението за регистрация и валиден талон съгласно Правилник 

за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 

Чуждестранни участници  представят декларация или удостоверение за наличието на такава 

регистрация от компетентните органи съгласно националните им закони.   

 

1.14.8. Участниците трябва да притежават валидни сертификати, удостоверяващи 

въвеждането на следните системи: 

- ISO 9001: 2008 за управление на качеството или еквивалентен;    

- ISO 14001:2004 за управление на околната среда или еквивалентен; 

- SA8000:2007 за Социална отговорност или еквивалентен; 

Сертификатите следва да са с обхват на отговарящ на предмета на поръчката. 

 

1.15. Непопълнен, само подписан и подпечатан проект на договор - (Приложение № 11) 
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1.16. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 за приемане на условията на проекта на договор - 

(Приложение№  12)  

 

1.17. Административни сведения за участника (Приложение№  21) 

 

1.18. Декларация за запознаване с обекта ( Приложение№ 20) 

 

1.19. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че в предложената цена е спазено изискването 

за минимална цена труда- (Приложение № 14) 

 

1.20. Техническо предложение  – Приложение №  3. Подготвя се от участника по образеца за 

„Техническото предложение” (Приложение № 3).  

Техническото предложение следва да съдържа:  

А. Описание на технологичната последователност на строителните процеси  

Б.Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи 

В.Управление на риска. 

 

1.21. Предлагана цена за изпълнение на поръчката– в оригинал. Подготвя се от участника по 

образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2) ведно с попълнената количествена сметка 

/Приложение № 23/ и анализни цени . 

 

IX. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

 

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.  

2. Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на обществената 

поръчка. 

3. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата.  

4. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в поканата за обществена 

поръчка, а именно гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2, преди часа и датата, посочени в 

поканата като срок за представяне на офертите. 

5. Всички изискуеми документи се запечатват в общ непрозрачен плик  и се представя 

от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.  

6. Върху плика участникът записва името на участника, посочва наименованието и 

адреса на възложителя, наименованието на поръчката, свой адрес и лице за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

7. 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.  

8. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че 

да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока 

за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

9. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и 

в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: 

митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; 

взаимодействия с куриери или други. 

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

11. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или 

променят офертите си. 
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12. Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка. 

 

X. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-

изгодна оферта”. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът 

може да получи е 100 точки.  

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна тежест 

в КО 

1.Техническо предложение –П1 100 40 % 

2.Ценово предложение – П2 100 60 % 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО =  П1х 40 % + П2х 60 %  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 

участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 

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

условия на възложителя. 

 

1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата: 

П1 = А + Б+В,  Където: 

 

№ Подпоказател 
Макс. бр. 

точки 

А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 
25 

Б. 
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 
35 

В. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 40 

ОБЩО: 100 

 

 

 

Всеки един от техническите показатели (А, Б и В) се формира, както следва:  

 

 

ПОДПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Степен на съответствие 

 

Брой точки 
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А. ТЕХНОЛОГИЧНА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 
Макс. брой 

точки 25 

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 техническа 

оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 

критерии и тяхното съотвествие с определен брой точки както следва: 

Фактори влияещи на оценката 

(показатели за оценяване): 

 

 

 

1, Описание на отделните етапи 

на изпълнение на поръчката; 

2, Описание на видовете СМР и 

тяхната последователност на 

изпълнение; 

3, Организация и подход на 

изпълнение 

4, Линеен график с  

приложена диаграма на 

работната ръка 

 

За целите на настоящата 

методика, използваните в този 

раздел определения следва да се 

тълкуват, както следва: 

Под ясно и детайлно посочване 

на отделните етапи и видове 

СМР следва да се степен на 

съответствие с предвидените в 

количествената сметка 

конкретни видове СМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степен на съотвествие по 

отношение на изискванията (условия 

за получаване на определен брой 

точки) 

 

В техническото предложение е 

обърнато внимание на всеки един от 

факторите, и е в сила всяко едно от 

следните обстоятелства: 

- Участникът e описал отделните 

етапи на изпълнение на поръчката; 

- Участникът е посочил в 

обяснителната записка от 

техническото си предложение 

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 към 

предложените видове материали, 

придружени със съответните 

сертификати, приложени към 

техническата оферта 

- Налице е пълно съответствие 

между описаната технологична 

последовател-ност на изпълнение на 

предвидените видове СМР и 

представения линеен график с 

приложена диаграма на работната 

ръка 

Брой точки 

 

 

 

 

 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с  

25 точки 
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В техническото предложение 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 в 

обяснителната записка от 

техническото си предложение 

видовете СМР, но 

последователността на изпълнението 

им не е достатъчно ясна и разбираема 

и/или не е подробно описана, а само е 

маркирана; 

- 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 към 

предложените видове материали, 

придружени със съответните 

сертификати, приложени към 

техническата оферта.  

Налице са 1-2 пропуски/несъотвествие 

между посочената технологична 

последователност на строителния 

процес с предвидените за използване 

технически и човешки ресурси 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с  

10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В техническото предложение е в сила 

поне едно от следните 

обстоятелства: 

- Участникът е описал общо 

последователността на само на най – 

важните видове дейности. Не е 

представено подробно обяснение и 

представяне на отделните етапи на 

изпълнение на поръчката; 

- Участникът е посочил в 

обяснителната записка от 

техническото си предложение общо и 

бланкетно видовете СМР; 

- Предлаганите методи за 

организация, контрол, използвани 

технологии съществено се отклоняват 

от технологичните изисквания към 

предложените видове материали и/или 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с  

1  точка.  
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последните не са придружени със 

съответните сертификати, изисквани 

към техническата оферта. 

- Налице е констатирано повече от 2 

пропуски/несъотвествие между 

посочената технологична 

последователност на строителния 

процес с предвидените за използване 

технически и човешки ресурси 

 

 

Б. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИНЕ НА 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 

РАБОТИ 

 Максимален 

брой точки 

35 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат 

на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

Фактори влияещи на оценката 

(показатели за оценяване): 

 

 

 

1. Описание на  въздействието 

върху околната среда при 

изпълнение на строително-

монтажните работи 

2. Описание на мерките, които 

участникът ще приложи за 

намаляване на негативното 

въздействие върху околната 

среда  по време на изпълнение на 

строително-монтажните 

работи; 

 

Оценяват се  

- пълнотата, 

- ефективността,  

- приложимостта и 

- целесъобразността на 

предложените мерки  

 

 

Степен на съотвествие по 

отношение на изискванията (условия 

за получаване на определен брой 

точки) 

 

В техническото предложение е 

обърнато внимание на всеки един от 

факторите, и е в сила всяко едно от 

следните обстоятелства: 

 - Предвидените мерки реално 

гарантират намаляване негативното 

въздействие върху околната среда във 

връзка с извършваните СМР  

- Предвидените мерки са ефективни 

- Предвидените мерки са приложими 

Брой точки 

 

 

 

 

 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с  

35точки 

В техническото предложение е 

обърнато внимание на всеки един от 

факторите, но е в сила поне едно от 

следните обстоятелства: 

- Предложените мерки за опазване на 

околната среда  при извършването на 

СМР са по принцип ефективни, но не са 

съобразени изцяло с конкретната 

особенност на обекта  

- Допуснати са 1-2 

пропуски/несъотвествия в 

предвидените мерки, по отношение 

тяхната реална приложимост, и 

съответно необосноваване 

разрешението на конкретните 

действия  

- Не са предложени мерки за 

намаляване вредното въздействие 

върху околната среда по несъществени 

аспекти във връзка с извършваните 

СМР 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с  

17 точки. 
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В техническото предложение е в сила 

поне едно от следните 

обстоятелства: 

- Предложените мерки за опазване на 

околната среда не са съобразени със 

спецификата на обекта и съответно 

не са ефективни 

- Допуснати са повече от 2 

пропуски/несъотвествия в посочените 

мерки за намаляване на вредното 

въздействие върху околната среда и 

съответно необосноваване 

разрешението на конкретните 

въздействия, или същите са посочени 

описателно с предвидени дейности по 

приложението и в пожелателен вид, 

без самите дейности да гарантират 

реализиране на нейната цел 

 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с  

1 точка.  
 

 

В.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.   

 Максимален 

брой точки 

40 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани 

от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 

2. Недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници 

в строителния процес; 

3. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на Възложителя. 

4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 

непълноти и/или неточности в проектната документация. 

 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат 

на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 

Фактори влияещи на оценката 

(показатели за оценяване): 

 

 

 

 

1. Разгледани аспекти и сфери на 

влияние на описаните рискове; 

2.Мерки за въздействие върху 

изпълнението на договора при 

възникването на риска; 

3.Мерки за недопускане/ 

предотвратяване на риска; 

4.Мерки за преодоляване на 

Степен на съотвествие по 

отношение на изискванията (условия 

за получаване на определен брой 

точки) 

 

 

В техническото предложение е 

обърнато задълбочено внимание на 

всеки един от рисковете, и е в сила 

всяко едно от следните 

обстоятелства: 
- Въведени са ефективни контролни 

дейности, като всеки един риск е 

съпроводен с предложени от 

Брой точки: 

 

 

 

 

 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с 

40 точки. 
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последиците при настъпване на 

риска. 

Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване 

настъпването на риска и съответно 

конкретни адекватни дейности по 

отстраняване и управление на 

последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички 

възможни аспекти на проявление и 

области и сфери на влияние на 

описаните рискове и е оценил и 

предвидил степента на въздействието 

им върху изпълнението на всяка от 

дейностите по договора, като е 

предложил ефективни и адекватни 

мерки; 

- Участникът е предложил мерки за 

предотвратяване и/или управление на 

дефинираните аспекти от риска. 

Планирани са конкретни, относими и 

адекватни похвати, посредством 

които реално е възможно да се повлияе 

на възникването, респ. негативното 

влияние на риска, така че същият да 

бъде предотвратен, респ. да не окаже 

негативно влияние върху изпълнението 

на дейностите, предмет на договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В техническата оферта е обърнато 

внимание на всеки един от рисковете, 

но е в сила поне едно от следното: 

- Направено е формално описание, като 

са идентифицирани основните 

проявления, аспекти и сфери, където 

може да окаже влияние съответния 

риск, но степента на влияние на риска, 

респ. мерките за 

преодоляване/предотвратяване са 

формално и недостатъчно конкретно 

описани и оценени. 

- Предлаганите мерки, организация и 

предвидени ресурси от участника не 

гарантират изцяло недопускане и/или 

ефективно предотвратяване и 

преодоляване на риска, респ. 

последиците от настъпването му. 

 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с 

20точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В техническата оферта е в сила поне 

едно от следните обстоятелства: 

- Липсва описание на мерки за 

предотвратяване/преодоляване/управле

ние на един или няколко от посочените 

рискове, като участникът единствено 

Оферта, 

която 

отговаря на 

посочените 

изискания се 

оценява с 
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декларира готовност на свой риск да 

приеме последиците при възникването 

на описаните рискове, но не предлага 

адекватни мерки за управлението им; 

- Предложени са мерки за управление 

на посочените рискове, но те реално не 

са от естество, позволяващо 

предотвратяването и/или 

преодоляването им. 

 

1точка.  

 

2.Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията 

за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %. Оценките на офертите по 

показателя се изчисляват по формулата:  

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в 

лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени 

разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. 

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни 

доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на 

оценките и класирането на офертите. 

Преди извършване на финансовата оценка, финансовите предложения се проверяват, за  да се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията 
за участие в процедурата. 

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила: 

 при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 
изражение на сумата; 

 ако е допусната аритметична грешка при пресмятането / изчисленията от участника, 
Комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума; 

 Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата грешка 
и иска той да потвърди коригираната сума;  

 Участникът: 

 приема корекциите и продължава участието си в процедурата ; 

 не е съгласен с корекциите на Комисията и докаже, че Комисията не е изчислила 
вярно сумата, Комисията приема сумата посочена от участника и той продължава по – 
нататъшното си участие в процедурата; 

 не е съгласен с корекциите на Комисията, но не успее да докаже, че посочената от 
него сума е вярна и изчисленията на Комисията се окажат верни, той отпада от по – 
нататъшно участие в процедурата ако не приеме корекциите. 
4. Процедура при еднакви предложения 

4.1. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 

4.2. 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. В 

случай че и по този начин не може да се определи изпълнител комисията провежда публично 

жребий за избор на изпълнител между класираните на първо място оферти. 
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XVI. ДОКУМЕНТИ- ОБРАЗЦИ 

Оферта- Приложение № 1 

Предлагана цена- Приложение № 2 

Техническо предложение- Приложение № 3 

Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки- Приложение 

№ 4 
Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2, т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от Закона за обществените поръчки- 

Приложение № 5 
Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки- Приложение № 6 

Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки- Приложение № 7 

Декларация по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП– Приложение №8 

Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП- Приложение № 9 

Декларация по чл,51, ал.1, т.8 от ЗОП- Приложение № 10 

Проект на договора– Приложение № 11 

Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 12 

Декларация, че участникът е запознат с всички условия и предмета на настоящата поръчка и 

се задължава да спазва условията за участие в процедура и всички действащи технически 

норми и стандарти– Приложение № 13 

Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП - Приложение № 14 

Декларация от участника, че няма да използва подизпълнител- Приложение № 15 

Декларация от участника, че ще използва подизпълнител- Приложение № 16 

Декларация от подизпълнителя- Приложение № 17 

Декларация по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП– Приложение № 18 

Декларация съдържаща описание на техническото оборудване и механизация - Приложение 

№ 19 

Декларация за запознаване с обекта – Приложение № 20 

Административни сведения - Приложение № 21 

Списък на документите съдържащи се в офертата- Приложение № 22 

КСС- Приложение № 23. 
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 Приложение № 1 

 

 

УЧАСТНИК: …………………………………………,  

ЕИК/ Код по БУЛСТАТ:….................................................. 

 

Седалище и адрес на управление: 

….............................................тел……………............../факс…............................ 

Адрес за кореспонденция 

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

 

 

 

 О Ф Е Р Т А  

за участие в  процедура  за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана 

  

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. 

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора 

настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя. 

 

 Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право 

и не подлежи на обжалване по целесъобразност. 

 Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за финансиране, 

строителството и въвеждането в експлоатация, както и всички документи, включени в 

книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия. 

 Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от 

възложителя за изпълнението на поръчката. 

 С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от  90 дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 При изпълнението на поръчката няма да ползваме / ще ползваме [невярното се 

зачертава] следните подизпълнители: 

 

Подизпълнител Видове работи, които ще 

изпълнява 

% от общата стойност на 

поръчката 

1.    

2.   

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените 

подизпълнители за участието им и изискваната съгласно условията за участие документация 

и за подизпълнителите. 
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Известна ни е отговорността, която носим съгласно Наказателния кодекс на Република 

България. 

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2.   Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;  

 3.   Други по преценка на участника. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език. 

 

 

 

Дата……………… 2014 г.     Подпис и печат: ……..…………. 

                                                                            (име и фамилия) 

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

                              (длъжност на представляващия участника)  
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Приложение № 2 

 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, 

ОБЩ.САДОВО” 

 

 

Настоящата оферта се представя от ………………………….......... 

/име на фирма/ 

и е подписано от ……………………………………......................... 

(име и ЕГН) 

в качеството му на ………………………………………………............... 

(позиция) 

 

Дами и господа, 

 

Настоящата оферта е изготвена на база представени изисквания в документацията за участие. 

За извършване на СМР на обект: 

„ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

Ние предлагаме обща цена от ….......................…. лв/............................................................../ 

без ДДС. 

 

Цената за изпълнение на договора се формира на базата на обобщена Количествено-

стойностна сметка за изпълнение на видовете СМР. 

 

Единичните цени са изготвени при следните ценообразуващи показатели: 

Часова ставка - ..............лева/час 

Допълнителни разходи за труд -..................................% 

Допълнителни разходи за механизация -....................% 

Доставно- складови разходи - .....................................% 

Печалба върху СМР - ...................................................% 

Същите ще бъдат използвани при възлагане на непредвидени видове дейности. 

  

    

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените 

СМР, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.  

 

Приложения: Количествено-стойностна сметка и Анализни цени. 

 

Дата : ………….. 2014 г.       Подпис и печат: …………… 

                              /длъжност/ 
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Приложение № 3 

     

    

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 

документацията и одобрения проект дейностите по предмета на обществената поръчка. 

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 на сто от стойността на договора. 

За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение: 

1. Гаранционен срок:  

Предлагаме предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗУТ гаранционни срокове. 

2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: ..................................................дни ( не 

повече от 150 /сто и петдесет/ календарни дни). 

Ако ни бъде възложено изпълнението, предмет на поръчката, на горепосочения обект, се 

задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се 

до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на 

труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със 

строителството на обекта.  

 

3. Участниците следва да изготвят приложения, съответно А.Описание на технологичната 

последователност на строителните процеси, Б. Мерки за опазване на околната среда при 

изпълнение на строително-монтажните работи, В.Управление на риска. 

 

Приложения: съгласно текста.  

 

 

 

Дата : ………….. 2014 г.       Подпис и печат: ……… 

                 /име и фамилия, длъжност/ 
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Приложение № 4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/    в качеството ми на __________ (посочете 

длъжността)                 на      (посочете фирмата на участника) със седалище и 

адрес на управление                   - участник в процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм осъден  с влязла в сила присъда, респективно съм  реабилитиран  за:  

 1.1. Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари  по чл. 253 –260 от Наказателния Кодекс; 

1.2. Подкуп  по чл. 301- 307 от Наказателния кодекс; 

1.3. Участие в организирана престъпна група  по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.4. Престъпление против собствеността  по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; 

1.5. Престъпление против стопанството  по чл. 219- 252 от Наказателния кодекс. 

2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам съответна професия. 

 

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

кодекс. 

 

   г.                      Декларатор:        

(дата на подписване)                                                                      (подпис) 

 

Забележка: Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП се прилагат както следва: 

-  при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския 

закон;  

- при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от 

Търговския закон;  

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, 

а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон; 

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;  

- при едноличния търговец – физическото лице-търговец 

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника; 

- в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискванията се отнасят само до 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, 

съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по 

чл7, т.2 от ЗОП 
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          Приложение №5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал.1, т.2, т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/    в качеството ми на __________ (посочете 

длъжността)                 на      (посочете фирмата на участника) със седалище и 

адрес на управление                   - участник в процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО”. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

1.Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност 

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или 

подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконовите актове. 

3.Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по 

несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 

чл.740 от Търговския закон, не се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови нормативни актове, дейността не е под разпореждане на съда и не е 

преустановил дейността си. 

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения по смисъла на чл. 162 ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или община , установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган ( или има такива задължения, но е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията) или парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социални осигуровки или на данъци съгласно правните норми на 

държавата, в която дружеството е установено. 

5. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

   г.                     Декларатор:    

(дата на подписване)                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и3 и ал.2,т.1 и т.3 от ЗОП, когато 

участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, 

които могат самостоятелно да го представляват. 
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 Приложение № 6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/       , в качеството ми 

на_____________________________________________________   

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, 

или временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски 

пълномощник, както и точното наименование на съответния орган) 

 

на ___________________________ (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес 

на управление                - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация; 

 

 Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявения от  Община Садово  

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

 

 

 

___________ г.                     Декларатор: __________ 

(дата на подписване)                                      (подпис) 

 

 

    

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/       , в качеството ми 

на_____________________________________________________   

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, 

или временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски 

пълномощник, както и точното наименование на съответния орган) 

 

на ___________________________ (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес 

на управление                - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Представляваното от мен дружество  не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

 Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената от Община Садово 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

 

 

___________ г.                     Декларатор: __________ 

(дата на подписване)                                      (подпис) 

    

 

 

Забележка: За обстоятелства по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо 

лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да го представляват. 
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Приложение № 8 
 

 

           

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП 

 

  

Долуподписаният /-ната/            с лична 

карта №   , издаден на      от                 в качеството ми 

на _______________________ (посочете длъжността) на         

  (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на  

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

общия оборот от СМР и общия оборот от СМР на сходни обекти на 

............................................................. за последните три години, е както следва:         

 /изписва се наименованието на  участника/  

 

 

Година 
Общ оборот от строителство в 

лева 

Оборот в лева от извършване 

на строителни и монтажни 

работи /СМР/, сходни с тези, 

които са предмет на 

поръчката в лева 

2011 г.   

2012 г.   

2013 г.   

Общо:   

 

 

 

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в 

таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в 

първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася 

съответния оборот.  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

Дата: ................ 2014 г.                           Подпис и печат: .......................                                                                                                                                                                     

       

          

 

 

 



25 

 

Приложение № 9 

 

 

 

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният /-ната/            с лична 

карта №             , издаден на      от                 в качеството ми 

на _______________________ (посочете длъжността) на         

  (посочете фирмата на участника)- участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

 

 че съм изпълнил описаните по- долу договори, съгласно приложения списък на 

основните договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните 

5 години /2009г., 2010г., 2011г., 2012г. и 2013 г./ 

 

Предмет на 

договора (кратко 

описание) 

Дата на 

сключване 

Дата на 

изпълнение 
Контрагент  

 

Стойност на 

договора 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

Дата: ............ 2014 г.                    Подпис и печат:                                                                                                                                                                      

                                              ........................ 
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Приложение № 10 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/            с лична 

карта №   , издаден на      от                 в качеството ми 

на _______________________ (посочете длъжността) на         

  (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

 

че средния годишен брой на работниците и служителите и броя на ръководните служители за 

предходната година в .......................... /попълва се наименованието на участника/ е 

…………….. броя. 

 

     Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

 

Дата: ............ 2014г.                  Подпис и печат: ................ 
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          Приложение № 11 

ПРОЕКТ! 

Д О Г О В О Р 

 

 Днес, ……………..година , в гр. Садово между:  

  1. ОБЩИНА САДОВО със седалище и адрес на управление: гр. Садово , ул.»Иван 

Вазов» №2, ЕИК ....................., представлявана от ......................................................... –КМЕТ 

НА ОБЩИНА САДОВО, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  и от друга,  

 2. ……………………………., представлявано от………………….., в качеството му на 

управител, притежаващ л.к. № ………………… изд. на ………………..год. от МВР –

……………., ЕГН……………….., седалище и адрес на управление: гр…………….., ул. 

“………….” № …………. 

регистрирано с решение № ………….. от ………………….г. на………….., парт.№……….., 

том………, стр. …………и с данъчен №………………., БУЛСТАТ ………….., наричано за 

краткост “Изпълнител”, 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши „ПАРК 

С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО”. 
(2) В предмета по предходната алиния се включват всички дейности, съгласно приложеното 

КСС. 

(3) Мястото на изпълнение на поръчката е с.Катуница, общ.Садово. 

 

ІІ. СРОКОВЕ  

 

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на Договора е ………….. месеца/дни/ и е съгласно 

предложението на Изпълнителя. 

(2) Изпълнителят започва изпълнението на строително-монтажните работи след получаване 

на възлагателно писмо за конкретния обект при осигурено финансиране.  

(3) Ако Изпълнителят стартира строителството на обекта преди получаване на възлагателно 

писмо, Възложителят не носи отговорност при невъзможност да се осигури финансиране. 

След получаване на писмото се съставя протокол . 

(4) Датата на съставяне на протокола се определя от Възложителя и се счита за начало на 

строителството и от нея текат предвидените срокове за изпълнение на обекта. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

  

Чл.3. За изпълнението на възложените дейности по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ……………… 

/……………………………………/ лв. с ДДС. 

Чл.4. Възнаграждението по чл.3 включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на 

поръчката, възложена с настоящия договор.  

Чл.5. /1/. Възложителят ще заплати възнаграждението по чл.3 след изпълнение на 

съответните възложени дейности, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол 

и представяне на фактура на стойност, съответстваща на извършените дейности и след 

осигурено финансиране. 

/2/. Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

срок до 10 (десет) работни дни след приемане на извършената работа с приемо-предавателен 

протокол, подписан и от двете страни, доказващ действителните количества на изпълнените 

дейности, издадена фактура и осигурено финансиране. 
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/3/. Приемането на извършените СМР се извършва с Протокол /акт.обр.19 за извършени СМР, 

подписан от Възложителя и Изпълнителя, придружен с протокол, в който се посочва качеството 

на извършената работа, наличието на недостатъци и срокове за отстраняване на констатираните 

недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение, подписан и одобрен от Възложителя. 

Когато за обекта или за отделни негови части са предвидени изпитания, приемането се извършва 

след успешното им провеждане. 

/4/. Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие 

съществени недостатъци. Некачаствено извършените работи извън установените изисквания и 

нормативи се поправят от Изпълнителя и за негова сметка след съставяне на протокол за 

некачествено извършени работи, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняване на 

недостатъците. До отстраняването на недостатъците Възложителят може да задържи плащането 

на дължимата сума. 

Чл.6./1/ Единичните цени на СМР, посочени в Количествено-стойностната сметка са 

окончателни и не подлежат на корекции.  

/2/. Промяната/замяната във видове и количества работи се извършва при условията на 

обоснована необходимост, пряко свързана с изпълнението на предмета на поръчката, 

съгласувано с Възложителя. За целта се съставя протокол за корекция на КСС, ведно с 

относимите доказателствени документи като заменителна таблица, подробна количествена 

сметка, фотоматериали, анализи на единични цени, копия от заповеди, екзекутиви и др., 

подписани от Възложителя. 

/3/. Непредвидените разходи се одобряват от Възложителя и се доказват с подписване на 

протокол между Възложителяи Изпълнителя. Когато дейностите не са предвидени в 

количествено-стойностните сметки, остойностяването на непредвидените разходи се 

извършва по ценовите показатели и ценовите елементи съгласно ценовата оферта на 

Изпълнителя. Единичните цени на Изпълнителя на допълнително възникналите видове 

работи се изчисляват по офертата на Изпълнителя, съгласувани от Възложителя. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

/1/ да изпълни планираните дейности добросъвестно и в съответствие с договорените 

условия. 

/2/ да осигури в уговорените срокове изпълнението на възложените услуги. 

Чл.8. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

/1/ поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности 

по поръчката. 

/2/ осигурява високо квалифицирано ръководство за изпълнението на договореното през 

целия период на изпълнението на договора. 

/3/ да включи в изпълнението трети лица при необходимост, които да работят под негово 

ръководство и отговорност. 

/4/ Изпълнителят е длъжен да представя Сертификати за качество на основните материали. 

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не изнася или предоставя на трети лица станалата му 

известна информация за осъществяваната дейност от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляваща 

служебна и/или търговска тайна под каквато и да е форма, освен в случаите, определени в 

закон. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени възложените дейности, когато са: в 

напълно завършен вид, съответстващи на поръчката, на всички нормативни изисквания и 

удовлетворяващи всички уговорки в настоящия договор.  
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Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (упълномощен/и негов представител) има право да проверява 

изпълнението на този договор по всяко време относно съответствието с оферираните от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и условия. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен: 

/1/ да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение; 

/2/ да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на настоящия договор цялата 

необходима информация, която е свързана с изпълнение на поръчката,  

/3/ да осигури достъп до всички необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ места и зони, необходими 

за изпълнение на възложената работа. 

/4/ да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост. 

/5/ за осъществяване цялостен контрол по изпълнението на Договора от страна на 

Възложителя се определя - ........................................  - ............. в отдел „......................”. 

 

VІ. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ 

Чл.12. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.  

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в срок от 3 /три/ дни след 

установяване на събитието, да уведоми писмено другата страна за началото и края на 

форсмажорните обстоятелства, както и да представи доказателства (съответните документи, 

издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното 

събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна 

периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие 

спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да 

осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като 

не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава. 

 (4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени 

като последица от форсмажорно събитие. 

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 

възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с 

клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, 

страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 

въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да 

изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното 

събитие. 

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до 

спирането му . 

Чл.13. (1) В случай на форсмажорни обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия 

Договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да изпълнява 

договора поради тези обстоятелства.  

(2) Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били 

дължими преди настъпването на форсмажорното събитие. 

(3) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол.  

Чл.14. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко 

непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол 

на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му 

невъзможно. 

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на 

неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата 

грижа това събитие може да бъде преодоляно. 

 

VІІ.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
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Чл.15./1/ Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗУТ гаранционни срокове. 

/2/. Гаранционните срокове текат от деня на подписване на приемо-предавателните протоколи. 

/3/. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с 

Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния 

технологично необходим срок. 

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци 

и появилите се впоследствие дефекти в предходния член гаранционни срокове.   (2) За 

проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния 

технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци в определения по 

предходната алинея срок от него срок.  

(2) За констатираните недостатъци и отклонения по време на изпълнението на договора или 

по време на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който се посочват 

некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на отклоненията. 

 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ 

Чл.18. В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие, но не повече 

от 10% от общата стойност на възложената поръчка, установена в чл.3 от договора.  

Чл.19. В случай че не извърши в срок съответните дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие но не повече от 10% от 

общата стойност на възложената поръчка, установена в чл.3 от договора.  

Чл.20. Вземанията за вреди, в по-голям размер от неустойката се събират по общия исков 

ред. 

Чл. 21.Неустойките се превеждат по следната сметка на Възложителя: 

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

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

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

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.22 Договорът се прекратява в следните случаи: 

- с изпълнение на обектите, предмет на договора; 

- по взаимно писмено съгласие между страните, изразено в писмен вид; 

- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна при виновно 

неизпълнение на съответните задължения на настоящият договор; 

- с писмено уведомление от страна на Възложителя при забавяне на СМР с повече от 15 дни 

от уговорените срокове за изпълнение, съгласно чл.2, ал.1 от настоящият договор. 

- при настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 

предмет на настоящият договор, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл 

да предвиди и предотврати, с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване 

на обстоятелството. 

-с писмено уведомление от Възложителя при установени от Държавен контролен орган груби 

нарушения на нормативната уредба. 

Чл.23. При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само 

на успешно завършената преди прекратяването работа. 
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Х.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.24. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. 

 (2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи съобразно реда, предвиден в 

ЗОП. 

 Чл.25. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 

свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с 

двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на 

договора . 

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на 

непреодолима сила и при условията на този договор.  

Чл.26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл.27. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло. 

Чл.28. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

 

Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три  еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………… 
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Приложение № 12 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ, 

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/           с лична карта 

№   , издаден на      от                 в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността) на         

 (посочете фирмата на участника)- участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО”. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 

Запознати сме с всички условия на Договора за строителство от настоящата поръчка и ги 

приемаме без възражения. 

 

 

 

 

 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 

 

 

 

…………….. 2014 г.         ДЕКЛАРАТОР: …………………… 
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         Приложение № 13 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният /-ната/           с лична карта 

№   , издаден на      от                 в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността) на         

 (посочете фирмата на участника)- участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без 

възражения. 

Задължавам се да спазвам условията за участие в процедура за възлагане на обществената 

поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до 

изпълнението на поръчката. 

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за 

обществената поръчка. 

 

. 

 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 

 

 

 

…………….. 2014 г.         ДЕКЛАРАТОР: …………………… 
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Приложение № 14 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/                        с лична карта №            , 

издадена на     от                 в качеството ми на 

_______________________ (посочете длъжността) на                                                 

 (посочете фирмата на участника) - участник в процедура с предмет:  „ПАРК 

С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО”. 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 При определяне на предлаганата от мен цена съм спазил изискването за минимална 

цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки- ДВ, бр.94 от 2008г.    

 

 Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 

 

 

 

…………….. 2014 г.          ДЕКЛАРАТОР: ……………... 
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          Приложение № 15 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

  

 Долуподписаният……….……………..……………………………………………………

……, в качеството си на …………………………………......... /Управител или друг 

представител/ на ……………………………………………………………………………………/ 

наименование на участника /, и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, 

ОБЩ.САДОВО”. 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

 При изпълнение на поръчката ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители. 

 

 

 Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК. 

 

 

Дата: …………….2014 г.    Декларатор:………………… 

                                                              /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

 



36 

 

 

 

          Приложение № 16 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

            

Долуподписаният……….……………..…………………………………………, в качеството си 

на ……………………… /Управител или друг представител/ на 

……………………………………………………………………/ наименование на участника /,  

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще използвам подизпълнители. 

Дялът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ................% от 

общата стойност на поръчката. 

Подизпълнители по частта, която ще изпълняват по вид и обем ще бъдат: 

А) …………...…………………………….……………………… 

Б) ………………………………………………………..…………  

и същите са запознати с предмета на поръчката и  условията на процедурата  и са дали 

съгласие за участие в нея. 

 

Приложение: Декларация от подизпълнителя (те) - ………… бр.  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

Дата: …………….2014 г.                            Декларатор: ………………..… 

            /подпис и печат/ 
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          Приложение № 17 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

на подизпълнителя 

 

 

Долуподписаният ……….……………..…………………………………………, в качеството си 

на ……………………………… /Управител или друг представител/ на 

…………………………………………………………………/ наименование на участник/,  

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

            1. Съм съгласен представляваното от мен дружество да участва като 

подизпълнител на …………………………………………. при изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО”. 

  

 2. Представляваното от мен дружество няма да участва в нито една друга оферта в 

настоящата процедура. 

 

 

  Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК. 

 

 

Дата: …………….2014 г.                   Декларатор: …………………… 

                      /подпис и печат/ 
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         Приложение № 18 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП 

 

Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………, в 

качеството си на …………………………………......... /Управител или друг представител/ на 

……………………………………………………………………………………/ наименование на 

участника /,  

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО”. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Към датата на представяне на офертата разполагам със следните квалифицирани 

строителни работници съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в 

Република България - и правоспособни техническите лица, които ще участват в 

изпълнението на договора, включително Координатор по безопастност и здраве и такива, 

Отговорник за контрола на качеството: 

 

№ 

по 

ред 
Име, презиме и фамилия 

 

Образование 
Професия 

Стаж по 

специалността 

     
     

     

     

     

  

 

 

 

   

 

 

Дата: …………….2014 г.                   Декларатор: ………..……… 

                            /подпис и печат/ 
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Приложение № 19 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

съдържаща описание на техническото оборудване и механизация 

 

 

Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………, в 

качеството си на …………………………………......... /Управител или друг представител/ на 

……………………………………………………………………………………/ наименование на 

участника /, и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО”. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваното от мен дружество, разполага със следното техническо оборудване и 

механизация, именно: 

 

 

№ Техническо оборудване и Механизация Собствена или наета Брой 

1.    

...    

...    

...    

...    

 

 

 

 

 

Дата: …………….2014 г.                   Декларатор: ………..……… 

                            /подпис и печат/ 
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Приложение № 20 

     

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Долуподписаният /-ната/    в качеството ми _________ посочете 

длъжността)    

 на      (посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление

                   - участник в процедура за възлагане на  

обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, ОБЩ.САДОВО”. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Посетих и извърших пълен преглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, 

които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК. 

 

 

 

Дата........................                                    ......................... 

                       /Подпис и печат/ 
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          Приложение № 21 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Адрес……………………………………………………………………....... 

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.) 

телефон №: ………………… факс № …………………………………... 

e-mail :…………………………………, Интернет адрес .................................................. 

 

2. Лице за контакти………………………..………………........ 

Длъжност:…………….......……… …………………………….......... 

Лична карта №….............................…………………….……… 

издадена на ........................... от ……………………………… 

телефон / факс: ……..………………………………………………… 

 

3. Обслужваща банка………………………банков код....................... 

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за изпълнение (ако е приложимо) 

Титуляр на сметката …………………….…………………..................... 

 

 

 

Подпис                                                

име, длъжност (управляващ) 

печат 
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          Приложение № 22 

 

 

   

СПИСЪК 

по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

 

на документите в офертата на ……………………………………………………... за участие в 

процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „ПАРК С.КАТУНИЦА, 

ОБЩ.САДОВО” 

 

 

Съдържание и поредност на документите: 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

6. ________________________________________________ 

7. ________________________________________________ 

8. ________________________________________________ 

9. ________________________________________________ 

10. ________________________________________________ 

11. ________________________________________________ 

12. ________________________________________________ 

13. ________________________________________________ 

14. ________________________________________________ 

15. ________________________________________________ 

16. ________________________________________________ 

17. ________________________________________________ 

18. ________________________________________________ 

19. ________________________________________________ 

20. ________________________________________________ 

21. ________________________________________________ 

22. ________________________________________________ 

23. ________________________________________________ 

24. ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата: .................                    ДЕКЛАРАТОР: .......................... 

                                                                               (подпис, печат)  
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Приложение № 23 

 

 

Количествено – стойностна сметка 


