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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 
потенциалните участници да се запознаят с предмета на поръчката и условията за 
нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата 
по провеждането и. 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки Възложител по 
настоящата процедура е Кмета на Община  Божурище 
Община Божурище 
бул. Европа № 85 
п.к 2227, гр.Божурище 
Тел.: 02 99332913 
Факс: 02 9933104 
E-mail: bojurob@mail.bg 
Интернет адрес: www.bozhurishte.bg. 
Адрес на профила на купувача: 
https://bozhurishte.nit.bg/publichno-sstezanie.html. 

 
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
“Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Божурище“по три 
обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Текущ ремонт на участък от бул.“Европа“ с дължина 
L=182m с начало ЖП прелез, гр.Божурище и цялостно преасфалтиране на общински 
паркинг, находящ се в УПИ – IIобщ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22, 
по плана на гр.Божурище, община Божурище“ 

Обособена позиция №2 – „Текущ ремонт на улици чрез използване на „инжекционен 
метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна 
емулсия“ 

Обособена позиция №3 – „Текущ ремонт на пътища чрез използване на „инжекционен 
метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна 
емулсия 

Кратко описание:  
Дейностите, включени в обхвата на всяка една от обособените позиции, са насочени 
конкретно към инвестиции за подобряване качеството на инфраструктурата на 
територията на община Божурище, които са в лошо техническо състояние - 
характеризират се с напуквания и недобре ремонтирани кръпки, а на места са оформени 
дупки. Настилка е износена и подлежи на ремонт и възстановяване. Участъците, 
предмет на текущ ремонт и възстановителни дейности, са с изтекъл амортизационен 
срок и се нуждаят от възстановяване. Основните повреди са дупки, кръпки, единични 
пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване на настилката. След извършен обстоен 
оглед, оценката за състоянието на настилката е „лошо". С оглед на това съществуващо 
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положение се налага да се проведе обществена поръчка с предмет: Текущ ремонт на 
улици и пътища на територията на община Божурище“ по три обособени позиции: 
 
Обособена позиция №1 – „Текущ ремонт на участък от бул.“Европа“ с дължина 
L=182m с начало ЖП прелез, гр.Божурище и цялостно преасфалтиране на общински 
паркинг, находящ се в УПИ – II общ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22, 
по плана на гр.Божурище, община Божурище“ 
Количествата на работите са посочени в Количествените сметки към 
документацията. 
 
Обособена позиция №2 – „Текущ ремонт на улици чрез използване на „инжекционен 
метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна 
емулсия“ 
Текущ ремонт на улици чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и 
фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия" с 
прогнозно количество вложен материал 60,00 куб.м. 
 
Обособена позиция №3 – „Текущ ремонт на пътища чрез използване на „инжекционен 
метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна 
емулсия“ 
Текущ ремонт на пътища чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и 
фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия" с 
прогнозно количество вложен материал 40,00 куб.м 
 
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към 
документацията техническа спецификация за обособена позиция № 1,обособена 
позиция № 2 и обособена позиция № 3., неразделна част от обявата. 
 
Изпълнението на СМР следва да бъде извършено при спазване на изискванията на 
всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещо 
изпълнението на обекти от такъв характер в т.ч.: 

- Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредбите към него; 
- Закон за пътищата и правилника за прилагането му; 
- Закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му. 
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
- Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни, съоръжения и 
строителни обекти; 

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд на работните места при използване на работно оборудване. 

- Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана. 

- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и 
противопожарна охрана. 

- Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на 
риска. 
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- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална 

агенция „Пътна инфраструктура”; 
- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура”; 
- Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

2. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 
Поръчката е разделена три обособени позиции. 
Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени      
позиции. 
 
3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. ФИНАНСИРАНЕ 
 
Общата прогнозната (максимално допустима) стойност на обществената поръчка е  199 
166,67 лева без ДДС, разпределена както следва: 
 
Обособена позиция №1 – „Текущ ремонт на участък от бул.“Европа“ с дължина 
L=182m с начало ЖП прелез, гр.Божурище и цялостно преасфалтиране на общински 
паркинг, находящ се в УПИ – IIобщ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22, 
по плана на гр.Божурище, община Божурище“ 
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 111 666,67 лева без включен ДДС   
 
Обособена позиция №2 – Текущ ремонт на улици чрез използване на „инжекционен 
метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна 
емулсия“ 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  52 500,00 лева без включен ДДС 
 
Обособена позиция №3- Текущ ремонт на пътища чрез използване на „инжекционен 
метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна 
емулсия 
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 35 000,00 лева без включен ДДС 

 
В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват, съгласно техническата спецификация. Участниците 
задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност 
на осигурения от възложителя бюджет за съответната обособена позиция. Участник, 
който предложи в ценовото си предложение за съответната  обособената позиция, която 
кандидатства цена по-висока от предварително обявената от Възложителя прогнозна 
стойност, ще бъде отстранен от участие. 
 
Предложените цени трябва да бъдат в лева без ДДС, закръглени до втория знак след 
десетичната запетая. Същите следва да включват всички разходи на изпълнителя, 
свързани с качествено и срочно изпълнение на предмета на договора. 
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Посочените в офертите цени не могат да бъдат променяни за срока на договора, освен 
при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП. 
 
Финансирането на обществената поръчка се осигурява със средства от общинския 
бюджет. 
 
4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Срокът за изпълнение на всяка обособена позиция от обхвата на обществената поръчка е 
съгласно оферирания от участника срок, като максималният срок за изпълнение (за всяка от 
тях) е 30 (тридесет) календарни дни. 
 

Забележка: При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се 
съобразят с така посочения по-горе максимален срок за изпълнение за отделната обособена позиция. 
Участник, предложил срок за изпълнение, по-дълъг от определения по-горе максимален срок за 
съответната обособена позиция или в различна мерна единица от изискуемата, ще бъде отстранен от 
участие в настоящата обществена поръчка 

4.1 СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 
 
Срокът на валидност на офертите следва да е не по-кратък от 60 (шестдесет) 
календарни дни  считано от крайната дата за подаване на офертите. 
 
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 
условията на представените от тях оферти. Възложителят може да поиска от 
участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 
 

5. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Територията на Република България, Община Божурище. Местата за изпълнение на 
обществената поръчка, включени в обхвата на възлагането, съобразно планираните 
дейности и интервенции, са участъци от уличната мрежа и пътната инфраструктура на 
територията на община Божурище. 

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1.1. В обществената поръчка могат да участват всички заинтересовани български или 

чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения, както и 
всяко друго образувание които отговарят на изискванията, посочени в Закона за 
обществените поръчки на Република България и предварително обявените от 
Възложителя условия в настоящата обява за участие. 

1.2. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия 
на възложителя, посочени в тази обява, в. т.ч. с определения от него срок на 
валидност на офертите и с проекта на договора. 

1.3. До изтичане срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да 
допълни или да оттегли офертата си. 
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1.4. Всеки участник има право да представи само една оферта; 
1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно 
оферта. 

1.6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
1.7. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не 

могат да подават самостоятелни оферти. В случай че по време на провеждане на 
поръчката настъпи подобно обстоятелство участникът е длъжен да уведоми 
писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпването му. 

1.8. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може 
самостоятелно да подава оферта и да сключва договори съгласно 
законодателството на държавата в която е установен. В случай че за доказване на 
съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 
техническите и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на 
търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще 
има на разположение тези ресурси. 

1.9. Офертата не може да се предлага във варианти. При наличието на варианти на 
офертата, същата не се разглежда и участникът се отстранява. Участниците могат 
да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени      позиции 

1.10. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите, са за сметка на 
Участника. Спрямо Възложителя Участниците не могат да предявяват каквито и 
да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и 
подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на 
процедурата. 
 

Участници - Обединения: 
2.1. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато 

участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или 
юридически лица. 

2.2. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 
на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция. В случай че не е регистрирано по БУЛСТАТи при 
възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 
поръчка, Участникът следва да представи заверено копие от удостоверение за 
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи 
съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, 
след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на 
Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

2.3. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията 
за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, 
когато е приложимо) се доказва от обединението като цяло (обединението 
участник), а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
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административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение. 

2.4. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица 
основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат за всеки член на 
обединението. 

2.5. Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 
лице, участникът следа да приложи към офертата си копие от документ, от който 
е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 
информация: 
2.5.1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
2.5.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
2.5.3. дейностите, които ще изпълнява всеки от членовете на обединението; 

2.6. Документът следва да е подписан от лицата в обединението, като в него 
задължително се посочва представляващият обединението. Когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият. 
 
Използване на подизпълнители 

3.1. В случай че участникът възнамерява да използва подизпълнители, той посочва в 
офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи. В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 
задължения.  

3.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, 
съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са на лице 
основания за отстраняване от поръчката посочени в изисквания за личното 
състояние в настоящата обява. 

3.3. Когато частта на поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 
заплаща тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа 
на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който 
е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 
Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителя има право да 
откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на 
отстраняване на причината за отказа. 

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

3.5. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят трябва 
да уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в 
хода на изпълнението на поръчката. 

3.6. По време на изпълнение на договора за обществената поръчка замяна или 
включване на подизпълнител се допуска при необходимост, при условията на               
чл. 66, ал. 14 и 15 от ЗОП. 
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Използване капацитета на трети лица 

4.1. Участниците могат да се позоват за настоящата обществена поръчка на 
капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по 
отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, 
техническите способности и професионалната компетентност. 

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата с 
чието образование и квалификация или опит се доказва изпълнение на 
изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, 
за която е необходим този капацитет. 

4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите 
от третите лица задължения. 

4.4. 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 основания за отстраняване от обществената поръчка посочени в 
изисквания за личното състояние в настоящата обява. 
Когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица, 
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети 
лица при спазване на условията по т. 4.2 и т. 4.4. 

 
7.УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Изисквания за личното състояние:  

1. Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за 
отстраняване на участниците.  
1.1 От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което 

и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от 
Закона за обществените поръчки, а именно: 
- е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 
321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

- е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по 
предходната точка, в друга държава членка или трета страна;  

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 
тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.  

                   Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените 
дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на 
годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 
000 лв. 

- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  
-  е установено, че:  
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a. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор;  

b.  не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор; 

- установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 
1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

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

                   (§1, т.21 от ЗОП: „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. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имуществои за който би могло да се приеме, че 
влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на 
обществената поръчка. / Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително 
придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от 
права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, 
получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, 
предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или 
обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно 
събитие.) 

 
Важно! При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети 

лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от 
процедурата. 

Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват 
участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 
регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, 
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 
юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 
съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му.  

В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, когато участникът, или юридическо лице в 
състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице 
по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това 
физическо лице. 
      
  Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон; 
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2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от 

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

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, 
в която клонът е регистриран; 

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за 
кооперациите; 

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 
30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел; 

11. в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 7 от ППЗОП - и прокуристите, когато има 
такива; 

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и 
контролират кандидата или участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени. 

          В случаите по чл. 54, ал. 1, т. 11 и 12 от ППЗОП, когато лицето има повече от 
един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 
власт е включена територията на Република България, съответно територията на 
държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от 
ЗОП. 
         Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
от длъжностите, които заемат. 

 Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо 
лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При 
необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, 
ЕЕДОП се подава и за обединението. 

 
2. Обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за 

отстраняване на участниците.  
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което 
и да е от обстоятелствата по чл. чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3 и т. 4 от ЗОП от Закона за 
обществените поръчки, а именно: 

-  обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
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кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 
дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 
положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен; 

-  сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

-  доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или 
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни 
санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 
сто от стойността или обема на договора;    

3.    Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от 
чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното 
законодателство и имат характер на национални основания за изключване.  
3.1 На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните  

основания за изключване: 
3.2 - осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 

254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);  
3.3 - нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 

от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  
3.4 - нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);  
3.5 - наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между 

кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);  
3.6 - наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици; 

3.7 - обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество ; 
  

4.Мерки за доказване на надеждност 
Съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП, в случай че за участника са налице някои от посочените 
основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, същият има право да 
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, 
въпреки наличие на съответното основание за  отстраняване. Когато участникът е 
предприел мерки за надеждност преди подаване на офертата за участие в настоящата 
обществена поръчка, същите се описват в Единният европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/ в полето свързано със съответното обстоятелство. Като 
доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 
от ППЗОП. 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 от участие в поръчката. 
 
При поискване от страна на възложителя, участниците са длъжни да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
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осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 и 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите които заемат 
 
Удостоверяване: 
При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) – като попълва разделите на Част III 
„Основания за изключване“. 

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по 
всяко време да представят всички или част от документи, когато това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване: 
При сключване  на договора Възложителят изисква актуални документи съгласно чл. 
58, ал. 1 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата 
при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 и чл. 112, ал. 9 от ЗОП.  
  В случай че  данните могат да бъдат осигурени чрез пряк безплатен достъп до 
национална база данни, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на 
договора. 
 
8.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Възложителят определя критерии за подбор, които не представляват показатели за 
оценка на офертите, а определят минималните изисквания за допустимост на участник  
в процедурата. Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП при участия на обединения, които не са 
юридически лица, съответствие с критерии за подбор се доказва от обединението 
участник, а не от всяко от лицата включени в него, с изключение на съответната 
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 разпределение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединение. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 
изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти втора група, 
четвърта категория съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи и чл.137 от ЗУТ и Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – да е 
вписано в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на 
Европейския съюз, в която е установено или на друга държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 
Швейцария и същото да има право (съгласно националното му законодателство и при 
условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката. 

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните лица могат да докажат регистрацията си в 
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са 
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установени.  
Изискванията са еднакви за трите обособени позиции 
 
Удостоверяване: 
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с критерия за годност, 
като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, като 
посочва данните за вписване в регистъра по чл.16 от Закона за камарата на строителите 
/ЗКС/. Чуждестранните лица представят информация относно вписването им в 
аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по 
Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария, в която са установени. 
Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи 
документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и 
периода на валидност.  

В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по 
всяко време да представят всички или част от посочените по-долу документи, когато 
това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Доказване: 
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи 
валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване съгласно чл. 
19, ал. 2 от ЗКС, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото 
му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на 
ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация 
Швейцария. 

В случай, че данните могат да бъдат осигурени по служебен път или чрез публичен 
регистър, или чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите 
членки, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.  

В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или 
обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на 
договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има 
право да изпълнява възлаганата дейност в Република България в съответствие с 
условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда 
за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 
Изискването се поставя в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП 

Икономическо и финансово състояние  

1.Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риск 
„Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, 
съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт 
(обектът, предмет на поръчката е втора група, четвърта категория строежи) или 
еквивалентна. 
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или на от 
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, което се установява на територията на Република България и е 
предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в 
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друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство. 
 
Изискванията са еднакви за трите обособени позиции 
 
Удостоверяване:   
За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни 
(застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 
позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за 
подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т. 5 за наличие на Валидна 
застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на 
отговорността, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.  
Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета 
на поръчката (обектът, предмет на поръчката  на вида строежи.) 
В хипотезата на чл. 67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по 
всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се 
позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 
Доказване:  

При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи 
заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен 
документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че 
срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и 
заверено копие на новата застрахователна полица 

Технически и професионални способности: 

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на 
офертата следва да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност, с предмет, идентичен или 
сходен с предмета на поръчката. 
Забележка: За „предмет , идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да 
се разбира СМР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или 
ремонт и/или еквивалентна дейност на път/пътища и/или улица/улици;.                                                                                                                                                                         
Възложителят не поставя изискване за обем. 
Изискването е еднакво за трите обособени позиции 
 
Удостоверяване:  
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, 
Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, 
т.1а) с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 
вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко 
време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в 
еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
Доказване: 
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При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи 
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен 
с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания. 
2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено и/или наето 
минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение 
на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум: 
1.2.2 . За Обособена позиция №1: 

• Багер - 1 бр. 
• Валяк   - 1 бр.; 
• Асфалтополагаща машина  - 1 бр.; 
• Виброплоча – 1 бр. 
• Фугорез – 1 бр. 

 
1.2.3 За Обособени позиции №2 и №3: 
а) Специализирана машина, оборудвана за ремонт на асфалтови пътни настилки по 
„инжекционен метод” за полагане на сместа под високо налягане; 
 б) Сигнален предпазен камион/автомобил 

Удостоверяване: При подаване на офертата за удостоверяване на поставеното 
изискване участниците попълват данни в Част IV: „Критерии за подбор”, раздел 
В:Технически и професионални способности, поле 9 от ЕЕДОП. 
Доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът 
представя Декларация за инструментите, съоръженията и оборудването, което ще 
използва за изпълнение на съответната обособената позиция, в съответствие с 
изискванията на Възложителя 
 
ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя, ще 
бъде отстранен от участие в настоящата поръчка. 
 

9. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 

1СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника 
– попълва се Образец № 1;  
1.2  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) който се представя 
от всеки икономически оператор (участник, подизпълнител, трето лице, член на 
обединение) и се подписва от всички задължени лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП в 
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя – ЕЕДОП 
задължително се представя в електронен вид! – попълва се Образец № 2. 
 
Указание за подготовка на ЕЕДОП: 
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване 
и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 
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информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в 
които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 
да предоставят информация. 
Важно: 
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена 
в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите 
лица, ако има такива. 
Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да 
позволява редактиране на неговото съдържание. 
Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е 
снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен 
на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 
офертите. 
 
Подготовка на еЕЕДОП чрез използване на информационната система на 
Европейската Комисия: еЕЕДОП е лична декларация, в електронен вид.  
 
ВАЖНО: Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в 
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 
Подготовка на образец на ЕЕДОП:  
Чрез използване на осигурения от АОП български вариант на услугата „Единeн 
електронен документ за обществени поръчки“, който е достъпен на интернет 
адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 
При подготовката на конкретна процедура възложителят създава образец на еЕЕДОП 
чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, 
свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.  
Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по 
електронен път с останалата документация за обществената поръчка.  
Стопанският субект зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите 
данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с 
електронен подпис от съответните лица.  
Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява 
данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се 
запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя. 
Важно! Изготвеният ЕЕДОП в електронен вид трябва да бъде цифрово подписан и 
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 
процедурата. В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП 
при представянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в 
PDF формат.  
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Допълнителна информация, относно попълването и представянето на еЕЕДОП 
може да бъде намерена на интернет страницата на Агенция по обществените 
поръчки. 
Попълване на ЕЕДОП: 
В част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган или възложителя: 
В тази част се съдържа идентифицираща информация за процедурата за възлагане на 
обществена поръчка. 
В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по 
чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, 
което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма 
на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен 
ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай че обединението е 
регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата 
обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата. 
В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 
упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, както и всички лица, които представляват участника, членовете на 
неговите управителни и надзорни органи, както и други лица, които имат правомощия 
да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи (лицата, описани в чл. 
40 от ППЗОП). 
Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената 
поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни 
критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в 
декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от 
защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. 
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).Участник 
(икономически оператор), който участва самостоятелно, но е посочил че ще използва 
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, 
представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от тези лица. Третите лица трябва да отговарят 
на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на 
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 
Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно 
използването на капацитета на други субекти” на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е 
попълнено с „Да” се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 
40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана 
съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване” и част 
ІV „Критерии за подбор” само по отношение на ресурса, който се предоставя за 
използване. 
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Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но е посочил че ще 
ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки 
един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях 
да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г на част ІІ от ЕЕДОП. Ако 
полето е попълнено с „Да”, се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител – надлежно 
попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В ЕЕДОП 
подизпълнителят/ите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част 
ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване” и част ІV „Критерии за подбор” 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 
Информацията относно декларирането на условията за допустимост на участниците и 
критериите за подбор е подробно описана. „Условия за допустимост на участниците” и 
„Критерии за подбор” от Раздел III. „Условия за участие. Изисквания към участниците” 
от настоящата документация за участие. 
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се 
представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на 
обединението. 
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице и за тях няма различие, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в 
случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. За да се приеме 
предходното за изпълнено е необходимо всички задължени лица (лицата, описани в чл. 
40 от ППЗОП) да са посочени в Част II, раздел Б от ЕЕДОП или подписващото ЕЕДОП 
лице да представи декларация по образец на Възложителя /Образец № 7/.  
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията 
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 
някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява участника 

1.3 Предложение за изпълнение на поръчката - в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя – попълва се Образец № 3.1/3.2/3.3 –
оригинал, заедно с приложено към него към него Организация на работа за качествено 
изпълнение на строителството и  Линеен график (оформена като Приложение № 1) със 
следното съдържание: 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО: 

Организация на работа за качествено изпълнение на строителството, включваща 
етапи и последователност* на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки 
времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, 
завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, 
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техническата спецификация и предложения линеен график за изпълнение. 

В офертата следва да са описани строително-монтажните работи и технологията на 
изпълнението им. Участникът трябва да разпише подход за доставка на материалите, начин на 
складиране и начин на влагане. Следва да е посочен входящия контрол от страна на експерт/и, 
отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други 
стоки на обекта. 

Участниците следва да предложат система от мерки за осигуряване на качество по време 
на изпълнение на договора, както и система на контрола за качество, който ще упражняват по 
време на изпълнението на строителните дейности. Участниците следва да предложат пакет от 
мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. 

Участниците следва да покажат техническата обезпеченост на предвижданите екипи със 
съответната механизация. За всяка една дейност следва да се представят технически и човешки 
ресурси, които са необходими за изпълнението й, като се посочи квалификацията на работната 
ръка. 

Следва да се посочи ръководно-техническия персонал за изпълнение на строителството, 
както и конкретните задължения, които ръководно-техническия персонал ще изпълнява. Следва 
да е представен процеса на комуникация и взаимовръзките между заинтересованите лица в 
рамките на изпълнението на поръчката.  

Линеен график с таблична и графична част, който отразява: 

- Срока за изпълнение на дейностите в съответствие с предложения срок в образеца на 
техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената 
поръчка, като за всяка позиция следва да е посочено продължителност, начален и краен 
ден. Следва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните 
дейности и строително-монтажни работи в рамките на предложения срок. 

- Етапите на изпълнение на поръчката, технологичната последователност на 
предвидените строително-монтажни работи и съпътстващи нестроителни дейности, 
като предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на 
съответните видове СМР и отчита времето за тяхното изпълнение, технологичните 
етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, 
подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на 
Възложителя.  

- Обезпечаване на дейностите с ресурси /механизация и работна ръка, с посочена 
квалификация/, в съответствие с технологичните особености на предвидените дейности 
и строително-монтажни работи. 

- Към графика да се представи обосновка, която да изяснява и доказва избраната 
последователност и продължителност на изпълнение на работите по обществената 
поръчка. 

Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и всички части от 
техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на 
информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график. 
!!!ВАЖНО!!! 
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В случай че участник представи организация на работата, която не включва някой 

от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата 
нормативна уредба или техническата спецификация или линеен график, който не 
съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не 
се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходимите дейности за 
реализацията на обществената поръчка, или показва технологична несъвместимост на 
отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или 
е налице несъответсвие със строителната програма или е налице противоречие с 
действащата нормативна уредба, се отстранява. 

*Под „етапи и последователност“ следва да се има предвид, че изпълнението на 
обществената поръчка трябва да е разделено поетапно, с посочени ключови моменти при 
изпълнение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности. 

!!! За целите на провеждането на обществената поръчка за Обособена позиция №2 и 
Обособена позиция №3, следва да се представи техническо предложение за изпълнени на 
обект със следните параметри: 

- Площ на обекта – 100,00м2; 
- Площ за инжектиране – 20% от общата площ на обекта; 
- Средна дебелина на участъците, подлежащи на инжектиране 5см; 
- Работа без прекъсване на трафика; 

-Разположение на участъците за инжектиране – неравномерно по цялата площ 
– в двете ленти за движение; 
 

1.4 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и 
условията на труд - попълва се Образец № 4- оригинал,  
 
1.5 Декларация* по чл. 102 от ЗОП, попълнена и подписана от участника, съгласно 
Образец № 4.1 (ако е приложима). 
* В случай на не представяне на Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, 
възложителят ще счита липса на такава. Участниците не могат да се позовават на 
конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на 
оценка. 
 
1.6 Ценово предложение, попълва се Образец №5.1/5.2/5.3- оригинал, подписано от 
представляващия участника или упълномощено лице. 
 
В ценовото си предложение участниците следва да включат всички разходи, 
свързани с качественото изпълнение на поръчката в посочения вид и обхват, 
съгласно техническата спецификация за съответната обособена позиция. 
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Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност за съответната 
обособена позиция на настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. 
 
Важно!!!: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция в 
опаковката, за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи 
по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, с посочване на позицията, за която се отнасят. 
 
10.ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  
 

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най - изгодна оферта”. 
Критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва съгласно ЗОП, 

ППЗОП и по методиката, разработена от възложителя. 
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 
индивидуалните оценки по определените предварително показатели, както следва: 

 
А. Показател /Пц/ – „Предлагана цена“ с максимално възможен брой точки – 60 т. 
 
Б. Показател /Си/ - „Срок за изпълнение“ с максимално възможен брой точки – 40 т. 
 

Комплексна оценка (КО) = Пц+Си 
 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният 
брой точки, който може да получи участник, е 100 т. 
 
Указанията за определ 
яне на оценката по всеки показател: 
 
А. Предлагана цена /Пц/ 

 
           Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 60. Максималният брой 
точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула:  

 
Показател Пц = Пцmin / Пцi х 60, където: 

Пцmin  е минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 
Пцi  е цената, предложена от i-тия участник 
Показател /Пц/ – „Предлагана цена“ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   
 

 
Б. Срок за изпълнение на поръчката /Си/ 
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 Показател „Срок за изпълнение“ е с максимален брой точки 40. Максималният 

брой точки по този показател получава офертата с предлаган най-кратък срок за 
изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката. Точките на останалите участници се 
определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение, по следната формула:  
 

Показател Си = Сиmin / Сиi х 40, където: 

Сиmin  е минималния предложен срок за изпълнение сред всички допуснати до оценка 
оферти 
Сиi  е срокът за изпълнение, предложен от i-тия участник 
Показател /Си/ – „Срок за изпълнение“  се изчислява до втория знак след десетичната 
запетая 
 
11.Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора 

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя при 
подписването на договора гаранция, обезпечаваща изпълнението му, в размер на 3 
(три) % от стойността на договора без ДДС. 

Гаранцията е с валидност от минимум 30 (тридесет) календарни дни след 
изтичане на срока за изпълнение на договора..  

Гаранцията за изпълнение на договора се представя по избор на участника в една 
от следните форми: 

Гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по 
следната банкова сметка на Община Божурище: 
 
Банка: „Уни Кредит Булбанк" АД - клон Божурище; 
Банков код (BIC): UNCRBGSF; 
Банкова сметка (IBAN): BG36UNCR96603313139210 
 

Документът (платежно нареждане/вносна бележка и др.) за внесена гаранция под 
формата на парична сума се представя в копие, като в него се посочва номерът на 
решението за определяне на изпълнител на поръчката. 

Гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция - оригинал 
на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя. В 
случай, че определеният за изпълнител участник, представи банкова гаранция за 
изпълнение на договора за обществена поръчка, същата следва да бъде безусловна, 
неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че 
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената 
поръчка или че е развалил договора поради виновно неизпълнение на изпълнителя.  

Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в 
съответствие с условията и сроковете, посочени в съответния проект на договор. 

Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на 
изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
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Гаранция за изпълнение на договора под формата на застраховка -  
застрахователна полица, която обезпечава изпълнението по договора за обществена 
поръчка чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Застраховката следва да покрива срока за изпълнение и да: 

- е валидна за срок от минимум 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на 
срока за изпълнение на договора. 

В случаите, когато определеният за изпълнител представя гаранция за 
изпълнение на договора под формата на застраховка: 

1. Застраховката се предава на възложителя в оригинал; 
2. Застраховката следва да е издадена в полза на възложителя (трето ползващо се 

лице); 
3. Застрахователната премия да е платена изцяло; 
4. Изрично да е указан срокът на валидност на застраховката; 
5. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при 

неизпълнение на задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или 
отговорността му при разваляне на договора поради виновно неизпълнение на 
изпълнителя. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и 
причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на възложителя, различни 
от условията в проекта на договор. 

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

Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на представената 
гаранция/застраховка или да представи нова гаранция/застраховка в случай, че в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Разходите по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка 
на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите 
такси за превод, включително такси по откриване и обслужване на съответната банкова 
гаранция/застраховка така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от 
определения в настоящата документация за участие. 
Задържане и освобождаване на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на 
договора. 

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се 
уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и 
Изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 
спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава 
гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 
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12.Подготовка на офертата. 
 
2.Участниците следва да представят оферта до посочения в обявата краен срок. Всяка 
оферта се представя в запечатана, с ненарушена цялост, непрозрачна опаковка, от 
участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес:  
Община Божурище, п.к 2227, град Божурище, бул. „Европа” № 85.  
Върху опаковката се посочват:  
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 
приложимо);  
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  
3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документи 
 
4.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от възложителя условия. 
5.Офертата се изготвя на български език. 
6.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана или в 
опаковка с нарушена цялост. 
7.Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчано писмо с обратна разписка, 
разходите са за сметка на участника. В този случай, той следва да изпрати 
предложението така, че да обезпечи неговото пристигане на посочения от Възложителя 
адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване 
на предложението е за участника. 
8.Разяснения по документацията - При писмено искане, направено до три дни преди 
изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия 
работен ден ще публикува на интернет адрес www.bozhurishte.bg в раздел "Профил на 
купувача", писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 
9.Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място и определен за 
изпълнител участник, в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. 
10.Преди сключване на договора за обществената поръчка участникът, определен за 
изпълнител следва да представи: 

• Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 
от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.  Когато обстоятелствата в документите са достъпни чрез публичен 
безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от 
компетентния орган на възложителя по служебен път, възложителят не ги 
изисква; 

• Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, 
съгласно Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари – по Образец № 6; 

 
 11.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на 
заетостта и условия на труд - Участниците могат да получат необходимата информация 
за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
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на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към 
предмета на поръчката, както следва: 

• Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
- Национална агенция по приходите: 
- Информационен телефон на НАП - 0700 18700; 
- интернет адрес: www.nap.bg 

• Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 
- Министерство на околната среда и водите: 
- Информационен център на МОСВ: 
- 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен 

ден от 14:00 ч. до 17:00 ч. 
- Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

• Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
- Министерство на труда и социалната политика: 
- София 1051, ул. Триадица № 2, 
- Телефон: 02/8119, 
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg. 

ВАЖНО !!! 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено“ или 
еквивалент” навсякъде, където в обявата и приложенията към нея, където се съдържа 
посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или 
правно основание за извършване на конкретна дейност, в зависимост от 
законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен. 

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 
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