










 

ОБЩИНА  СУХИНДОЛ

                                                                                                          Одобрена с решение 
            № РД-02-06-453/14.07.2016 г.

                                                                                                          инж. Пламен Д. Чернев
                                                                                                          Кмет на община Сухиндол
                                                                                                          

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:

„Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект 
за обект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община

Сухиндол, област Велико Търново“ и осъществяване 
на авторски надзор по време на строителството“

2016 г.



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ,  СРОК  И  МЯСТО  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА.  ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

РАЗДЕЛ IV
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ V
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ VІ
ИЗИСКВАНИЯ  И  ДОКАЗАТЕЛСТВА  ЗА  ТЕХНИЧЕСКИ  И  ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ VІІ
КРИТЕРИЙ  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ПОРЪЧКАТА.  МЕТОДИКА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ VІІІ
ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖДУ  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  И  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ  ЛИЦА  И  УЧАСТНИЦИТЕ  В
ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІХ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ Х
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ ХІ
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ ХІІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРАТА.  СКЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОР.  ДОГОВОР  ЗА
ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ ХІІІ
ДРУГИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ ХІV
ПРИЛОЖЕНИЯ

II.  ПРЕДМЕТ,  СРОК  И  МЯСТО  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО



1. Предмет на поръчката:
Предмет  на  настоящата  поръчка  е  изработване  на  инвестиционен  проект  във  фаза

технически проект за рехабилитация на участъци от водопроводните системи на гр.Сухиндол
и с.Коевци в рамките на техните строителни граници. 

Основание  за  изработване  на  инвестиционния  проект  за  обект  „Рехабилитация  на
водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол“ е  лошото  състояние  на
съществуващите водопроводи в гр.Сухиндол и с.Коевци, зачестилите аварии вследствие на
напредналата амортизация и големите загуби на вода във водопроводната мрежа.  

Рехабилитацията на водоснабдителните системи в гр.Сухиндол и с.Коевци цели да се
подобрят условията на живот на живущите в населените места на община Сухиндол. 

Избраният за изпълнител участник следва да извърши и упражняване на авторски
надзор  по  време  на  изпълнение  на  строително-монтажните  работи,  съгласно  одобрените
инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни
актове за неговото прилагане.

2. Срокове за изпълнение на обществената поръчка:
2.1. Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект: не

по кратък от 15 (петнадесет) календарни дни и не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни
дни,  считано  от  датата  на  предаване  на  необходимите  изходни  данни  за  изработване  на
проекта, констатирано с двустранен протокол, съставен и подписан от представители на двете
страни по договора.

Точният  срок  за  изработване  на  проекта  се  оферира  от  участника  в  техническото
предложение в календарни дни, в цяло число. 

В срока за изпълнение не се включва времето за одобрение и съгласуване на проекта
от страна на възложителя и компетентните органи.

2.2. Срок  за  осъществяване  на  авторски  надзор  по  време  на  строителството:
започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка
и  за  определяне  на  строителна  линия  и  ниво  (Приложение  №  2а  от Наредба  №  3  от
31.07.2003  г.  за  съставяне  на  актове  и  протоколи  по  време  на  строителството) и
приключва с въвеждане на строежа в експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ.

3. Място на изпълнение на обществената поръчка:
Територията на гр.Сухиндол и с.Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново.

4. Технически спецификации и изисквания към изпълнението:
Забележка: Всички  изисквания  в  тази точка следва да се  считат за  минимални и

задължителни.  Тази  точка  се  прилага  като приложение  към договора  с  определения
изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.

4.1. Предназначение, цел и обхват на проекта
Предназначението  на  инвестиционния  проект  във  фаза  технически  проект  е  да  се

осигури  проектна  готовност  за  извършване  на  строително-монтажни  работи  за
рехабилитация на  части от вътрешните водопроводни мрежи на гр.Сухиндол и с.Коевци в
рамките на техните строителни граници..

Проектната разработка цели постигане на следния екологичен и социален ефект:

 Подобряване на водоснабдяването на населението;

 Подобряване  качеството  на  водата  във  водопроводната  мрежа,  като  се  постига
максимален оборот на водата и се ликвидират мъртвите зони във водопроводната
мрежа;



 Предотвратяване унищожаването  на  съществуващата  инфраструктура и ерозията
на  частни  и  обществени  терени  в  следствие  на  авариите  на  амортизираните
водопроводи;

 Намаляване загубите на вода в разпределителната мрежа;

 Да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите;

 Да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система

Проектната  разработка  обхваща  отделни  водопроводни  клонове  от  вътрешните
водопроводни мрежи на населените места в рамките на строителните им граници с  обща
дължина  19 716 m.

Обект  „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол“
обхваща следните два подобекта: 

Подобект  1:  „Рехабилитация  на  част  от  вътрешна  водопроводна  мрежа  в
гр.Сухиндол, община Сухиндол” чрез подмяна на 17 296 m водопровод:

№ Улици за проектиране L , m
1 Ул. „Витоша“ от ОТ 178 до ОТ 392; 163
2 Ул. „Добруджа“ от ОТ 177 до ОТ 393; 128
3 Ул. „Стара планина“ от ОТ 173 до ОТ 372; 546
4 Ул. „Сърма“ от ОТ 185  до ОТ 372; 526
5 Ул. „Сърма“ от ОТ 373  до ОТ 375; 34
6 Ул. „Гъмза“ от ОТ 383 до ОТ 363; 364
7 Ул. „Македония“ от ОТ 181 до ОТ 380; 333
8 Ул. „Ст.Караджа“ от ОТ 231 до ОТ 379; 170
9 Ул. „Ст.Караджа“ от ОТ 226 до ОТ 230; 132
10 Ул. „20 април“ от ОТ 170 до ОТ 180; 194
11 Ул. „Ал.Стамболийски“ от ОТ 173 до ОТ 356; 757
12  Ул. „Мадара“ от ОТ 360 до ОТ 361; 198
13 Ул. „Дунав“ от ОТ 236 до ОТ 233; 245
14 Ул. „Дунав“ от ОТ 234 до ОТ 366; 195
15 Ул. „Бузлуджа“ от ОТ 184 до ОТ 227; 179
16 Ул. „Кл.Охридски“ от ОТ 211 до ОТ 364; 577
17 Ул. „Г.С.Раковски“ от ОТ 155 до ОТ 279; 1187
18 Ул. „Славяни“ от ОТ 224 до ОТ 222; 157
19 Ул. „Патриарх Евтимий“ от ОТ 203 до ОТ 222; 174
20  Ул. „Струма“ от ОТ 201 до ОТ 215; 232
21  Ул. „Цар Асен“ от ОТ 207 до ОТ 314; 1173
22 Ул. „Опълченска“ от ОТ 290 до ОТ 287; 121
23 Ул. „Опълченска“ от ОТ 285 до ОТ 283; 135
24 Ул. „Яворов“ от ОТ 271 до ОТ 278; 384
25 Ул. „Филип Маджара“ от ОТ 311 до ОТ 312; 105
26 Ул. „Матей Преображенски“ от ОТ 311 до ОТ 315; 268
27 Ул. „Гро“ от ОТ 167 до ОТ 168; 92
28 Ул. „Пролет“ от ОТ 412 до ОТ 416; 136
29 Ул. „Хаджи Димитър“ от ОТ 456 до ОТ 401; 62
30 Ул. „Хаджи Димитър“ от ОТ 404 до ОТ 406; 80
31 Ул. „Граф Игнатиев“ от ОТ 400 до ОТ 399 181



32 Ул. „Граф Игнатиев“ от ОТ 122 до ОТ 108 316
33 Ул. „Лозен“ от ОТ 448 до ОТ 422 79
34 Ул. „Лозен“ от ОТ 449 до ОТ 441 212
35 Ул. „Драгоман“ от ОТ 438 до ОТ 429 256
36 Ул. „Сливница“ от ОТ 448 до ОТ 146 842
37 Ул. „Сливница“ от ОТ 107 до ОТ 105 79
38 Ул. „Алеко Константинов“ от ОТ 435 до ОТ 440 182
39 Ул. „Марица“ от ОТ 423 до ОТ 145 260
40 Ул. „Янтра“ от ОТ 423 до ОТ 139 276
41 Ул. „Царевец“ от ОТ 434 до ОТ 103 410
42 Ул. „Добри Чинтулов“ от ОТ 144 до ОТ 141 640
43 Ул. „Добри Чинтулов“ от ОТ 431 до ОТ 433 123
44 Ул. „Добри Чинтулов“ от ОТ 111 до ОТ 87 205
45 Ул. „Баба Тонка“ от ОТ 142 до ОТ 146 139
46 Ул. „Л.Каравелов“ от ОТ 66 до ОТ 77 207
47 Ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ от ОТ 91 до ОТ 77 414
48 Ул. „В.Левски“ от ОТ 97 до ОТ 100 164
49 Ул. „В.Левски“ от ОТ 83 до ОТ 166 42
50 Ул. „В.Левски“ от ОТ 105 до ОТ 102 107
51 Ул. „Цар Крум“ от ОТ 12 до ОТ 115 181
52 Ул. „Латинка“ от ОТ 7 до ОТ 15 162
53 Ул. „Росица“ от ОТ 411 до ОТ 105 448
54 Ул. „Росица“ от ОТ 162 до ОТ 298 1319
55 Ул. „Росица“ от ОТ 315 до ОТ 476 343
56 Ул. „Акация“ от ОТ 12 до ОТ 17 136
57 Ул. „Водолей“ от ОТ 18 до ОТ 91 123
58 Ул. „Водолей“ от ОТ 117 до ОТ 102 303
59 Ул. „Водолей“ от ОТ 97 до ОТ 163 100

Подобект  2:  „Рехабилитация  на  част  от  вътрешна  водопроводна  мрежа  в
с.Коевци, община Сухиндол” чрез подмяна на 2420 m водопровод:

№ Улици за проектиране L , m
1   Ул. „7-а“ 241
2   Ул. „8-а“ 488
3   Ул. „9-а“ 337
4   Ул. „10-а“ 446
5   Ул. „11-а“ 388
6   Ул. „12-а“ 520

4.2. Основни изисквания към проекта
Да  се  изготви  проект  във  фаза  „технически  проект”  за  обект  „Рехабилитация  на

водопроводи в населени места от община Сухиндол“.



С инвестиционния  проект  да  се  изясняват  конкретните  проектни  решения  в  степен
осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, за ползване на
проекта като документация за договаряне изпълнението на строителството. Проектът да е
съобразен с изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ.

При изготвяне на проекта, проектантът да се съобрази със следните изисквания:

 да  се  проектира   подмяната  на  съответните  части  от  вътрешните  водопроводни
мрежи в рамките на населеното място, със сградни водопроводни отклонения;

 да се извършат необходимите за проектирането геодезически измервания;

 новите  водопроводи  да  се  проектират  с  вид  на  тръбите  съгласно  действащата
нормативна  база.  За  предпочитане  са  тези  от  полиетилен  висока  плътност,
притежаващи съответните сертификати за пренос на питейни води;

 да се предвидят шибърни спирателни кранове с охранителни гарнитури;

 монтирането на въздушник или отток, ако се налага, такова да бъде предвидено в
ревизионна шахта;

 видът на ревизионните шахти за водопроводната мрежа да се проектира съгласно
действащите стандарти и експлоатационни условия, като за предпочитане са тези от
сглобяеми стоманобетонови елементи Ф1000 mm с чугунен капак. Всички елементи
да притежават съответните сертификати;

 да се предвидят сградни водопроводни отклонения към всички прилежащи имоти до
водомерен възел, но не повече от 2m след дворищно регулационната линия;

 да се предвидят противопожарни хидранти на разстояния и места съгласно Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г.;

 да  се  предвиди  възстановяване  на  съществуващите  трайни  улични  и  тротоарни
настилки в зоната на прокопаването;

 да се спазят санитарно-хигиенните, противопожарните изисквания и тези на БХТБП
за такъв вид съоръжения;

 проектът да бъде съобразен с Наредба №2 от 22.03.2005 на МРРБ за проектиране,
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

 при  разработката  да  се  спазват  изискванията  на  Наредба  №8  за  разполагане  на
техническите проводи и съоръжения в населени места;

 проектът  да  бъде  съобразен  с  Наредба  №9/2001  г.  за  качеството  на  водата
предназначена за питейно-битови цели;

 съдържанието на проекта да бъде в обем съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за
обхвата  и  съдържанието  на  инвестиционните  проекти,  изискващи  се  за  фаза
„технически проект”. 

4.3. Проектна документация
Проектната документация да се изработи и представи в обем и съдържание, съгласно

Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за
фаза технически проект. 

Проектът  следва  да  съдържа  обяснителни  записки  по  всички  части,  поясняващи
предлаганото проектно решение и съответствието му с изискванията на член 169 от ЗУТ:

 Чертежи (ситуация, монтажен план, сградни водопроводни отклонения) изясняващи
предлаганото проектно решение в подходящ мащаб;



  Надлъжни  профили  в  подходящ  мащаб  с  нанесени  арматури,  вид,  наклон  и
диаметър  на  тръбите,  местата  на  пресичане  с  други  комуникации,  нивото  на
съществуващия терен и категорията на земните работи;

 Детайли по преценка на проектанта

Проектът да съдържа следните проектни части за всеки подобект:

 Част  „Водоснабдяване”

 Част „Геодезия – трасировъчен план”

 Част „План за безопасност и здраве”

 Част „План за управление на строителните отпадъци”

 Част „Пожарна безопасност”

 Част „Временна организация на движението”

 Част „Пътна” - включваща детайли за възстановяване на настилките на увредените
участъци

 Част „Проектно-сметна документация”

За  всички  части  от  проектите  да  бъдат  изготвени  детайлни  количествени  сметки,
включващи всички строително-монтажни работи, необходими за изпълнението на обекта. 

Количествено-стойностни  сметки  да  се  изготвят  за  всеки  един подобект  поотделно,
както и обобщена КСС. 

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва
да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените в проекта СМР по обекти.

4. 4. Предаване на проекта
Работният проект да се окомплектова и предаде на Възложителя в 5 (пет) еднообразни

екземпляра  на хартия в отделни папки за всеки един подобект и един на оптичен носител
(CD) за разглеждане и приемане.

4.5. Изходни данни
-  Актуални регулационни и кадастрални планове на населените места
-  Данни от ВиК оператора за съществуващото положение и водните количества.

4.6. Авторски надзор 
Осъществяването на авторски надзор по време на строителството следва да се извърши

в  съответствие  с  изискванията  на  ЗУТ  и  подзаконовите  нормативни  актове  за  неговото
прилагане и включва: 

-  надзор  при  изпълнението  на  строително-монтажните  работи,  по  всички  части  на
одобрените работни проекти; 

- подписване на всички актове и протоколи по време строителството, регламентирани в
ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството;

- регулярно посещение на строежа, наблюдение и контрол на изпълнението на строежа
по време на целия период на извършване на строително-монтажните работи за спазване на
предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна
на всички участници в строителството;

- заверка на екзекутивната документация,  отразяваща несъществените отклонения от
съгласуваните работни проекти, след фактическото завършване на строежа;



- изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост
по  искане  на  Възложителя  и/или  по  предложение  на  друг  участник  в  строителството,
съгласувано с Възложителя; 

- експертни дейности, консултации и съдействие на Възложителя при реализацията на
проекта;

При  упражняване  на  авторски  надзор,  предписанията  на  проектанта,  свързани  с
авторското му право за точното спазване на изработения от него работен проект, се вписват в
заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

ІІІ.  ПРОГНОЗНА  СТОЙНОСТ  НА  ПОРЪЧКАТА. ЦЕНИ  И  НАЧИН  НА
ПЛАЩАНЕ

1. Прогнозна стойност на обществената поръчка
Общата  прогнозна  стойност  на  обществената  поръчка  е  300  800 /триста  хиляди и

осемстотин/ лева без включен ДДС.

Общата  прогнозна  стойност е  равна  на  сбора  от  прогнозните  стойности  за  двете
дейности,  включени в предмета  на обществената  поръчка:  изработване на инвестиционен
проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

 Прогнозната стойност за изработване на инвестиционен проект във фаза технически
проект е 250 700 /двеста и петдесет хиляди и седемстотин/ лева без включен ДДС;

 Прогнозната  стойност  за осъществяване  на  авторски  надзор  по  време  на
строителството е 50 100 /петдесет хиляди и сто/ лева без включен ДДС.

Участниците следва да предложат обща цена за изпълнение на поръчката, която да е
формирана  от  сбора  от  цената  за  изработване  на  инвестиционен  проект и  цената  за
осъществяване  на  авторски надзор по време на  строителството,  като  попълват  и  подават
ценово предложение по образец.

Ценовото  предложение  на  участниците  не  може  да  надвишава  горепосочените
прогнозни стойности на поръчката. Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката и
включените в нея цени за проектиране и за осъществяване на авторски надзор не трябва да
надхвърлят  общата  прогнозна  стойност на  поръчката,  респ.  прогнозните  стойности  за
изработване на инвестиционен проект и за  осъществяване на авторски надзор по време на
строителството. 

Участник,  предложил  цени,  по-високи  от  посочените  прогнозни  стойности,  ще
бъде отстранен от участие в процедурата.

В цените за изработване на инвестиционен проект и за упражняване на авторски надзор
следва да се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на дейностите по
поръчката, в описания вид и обхват в техническата спецификация. 

Предложените цени да бъдат посочени в български лева със закръгляване до втория
знак след десетичната запетая.

2. Начин на плащане 

Плащането по договора с избрания за изпълнител участник ще бъде извършено както
следва:

2.1. Заплащане на цената за изработване на инвестиционен проект 

 Авансово  плащане в  размер  на  50% от  предложената  цена  за  изработване  на
инвестиционен  проект,  платима  в  срок до 15 календарни дни,  след получено Авансово
плащане по подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова
помощ по проекта и издадена фактура в оригинал от изпълнителя.



 Окончателно плащане в размер на 50% от предложената цена за изработване на
инвестиционен  проект,  платима  в  срок  до  15  календарни  дни  след  приемане  на
инвестиционния проект  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено  с двустранно подписан  приемо-
предавателен протокол, и издадена фактура в оригинал от изпълнителя.

2.2. Заплащане на цената за авторски надзор по време на строителството
 Авансово плащане в размер на 50% от предложената цена за авторски надзор,

платима  в  срок  до  15  календарни  дни,  след  подписване  на  протокол  за  откриване  на
строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2а от
Наредба  №  3  от  31.07.2003  г.  за  съставяне  на  актове  и  протоколи  по  време  на
строителството) и издадена фактура в оригинал от изпълнителя.

 Окончателно плащане в размер на 50% от предложената цена за авторски надзор,
платима  в  срок  до  15  календарни  дни  след  въвеждане  на  строежа  в  експлоатация,
подписване на двустранен протокол за упражнен авторски надзор по време на строителството  и
издадена фактура в оригинал от изпълнителя.

Плащанията по договора ще бъдат извършвани в лева, по банков път, по посочена от
Изпълнителя банкова сметка.

3. Финансиране  
Финансирането  на  настоящата  обществена  поръчка  се  предвижда  по  Програма  за

развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. При откриване на процедурата не е осигурено
финансиране на проекта, възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено
изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП.

3.1. В случай, че проектното предложение не бъде одобрено и не бъде сключен договор
за  отпускане  на  финансова  помощ  за  финансиране  от  Държавен  фонд  „Земеделие“,
съответните  дейности  от  предмета  на  поръчката  няма  да  се  изпълняват.  В  този  случай
изпълнителят  няма  право  да  претендира  заплащане,  обезщетение  за  вреди,  неустойки  и
пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било характер или предмет.
Плащане се дължи единствено и само при сключен договор за отпусната финансова помощ
между  Община  Сухиндол и  Държавен  фонд  „Земеделие“  за  финансиране  на  съответния
проект. 

3.2.  В  случай,  че  финансиращият  орган  одобри  суми  по-малки от  посочените  в
договора с избрания Изпълнител, Възложителят ще изплати на Изпълнителя възнаграждение
в размер до одобрените от финансиращия орган суми.

3.3. В случай, че финансиращият орган по проекта не одобри платени от Възложителя
разходи,  констатирани като неправомерно изплатени суми, в резултат на несвършена или
некачествено  извършена  работа,  изпълнителят възстановява съответните  дължими суми в
едно с размера на наложените санкции, в срок от 10 работни дни от получаване на искане за
това от Възложителя. 

3.4. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на
нормативните документи,  свързани с реализирането на проекта,  предмет на поръчката,  за
целите  на  изпълнението  на  настоящата  поръчка:  възникнали  след  откриването  на
процедурата правила и указания на Управляващия орган на „ПРСР  2014 г. - 2020  г.”, които
поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на
договор уреждат по различен начин отношенията между страните,  имат предимство пред
клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в
нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други
документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на
плащане,  начина  на  отчитане,  както и всякакви други условия от настоящата  процедура,



продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по
смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), като обхватът и естеството на
възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да
води до промяна в предмета на договора.

В случаите  на  настъпване  на горните  юридически факти,  страните  се съгласяват  да
отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в
допълнително споразумение към сключения договор.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва,  като подаде
оферта,  всяко  българско  или  чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице  или  техни
обединения, както и всяко друго образувание.

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства  напълно  на  условията,  съдържащи  се  в  обявлението  и  в  документацията  за
участие.

3. Възложителят  отстранява  от  участие  в  процедура  за  възлагане  на  обществена
поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:

3.1 осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 престъпление по чл. 108а, 159-а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл, 194-217, чл. 219- 252,
чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, чл. 321а, чл. 352-353е от НК.

    3.2. осъден е с влязла в сила присъда,  освен ако е реабилитиран за престъпление,
аналогично на тези по т. 3.1., в друга държава членка или трета страна.

          3.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162,  ал.  2,  т.  1  от  Данъчно-осигурителния  процесуален  кодекс  и  лихвите  по  тях  към
държавата  и  общината  по  седалището  на  възложители  и  на  участника,  или  аналогични
задължения,  установени  с  акт  на  компетентен  орган,  съгласно  законодателството  на
държавата, в която участника е установен, освен ако е допусната разсрочване, отсрочване
или обезпечение  на  задълженията  или задължението  е по акт,  който  не  е  влязъл в  сила.
Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП;

          3.4. се установи че:

а/ е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основание за отстраняване или изпълнението за критериите за подбор;

б/  не е  предоставил  изискваща информация,  свързана с  удостоверяване  липсата  за
основания за отстраняване или изпълнението за критериите за подбор.

3.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл.
301-  305  от  КТ  или  аналогични  задължения  ,  установени  с  акт  на  компетентен  орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

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

3.7. е  обявен в  несъстоятелност или е в  производство по несъстоятелност или е  в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 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.



Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото в т. 3.7.
основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да
изпълни  поръчката  съгласно  приложимите  национални  правила  за  продължаване  на
стопанската дейност в държавата, в която е установен.

   3.8. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка,
довело до предсрочното му прекратяване,  изплащане на  обезщетения  или други подобни
санкции,  с изключение на случаите,  когато неизпълнението засяга по-малко 50 на 100 от
стойността или обема на договора;

3.9. опитал е да:

а/ повлияе  на  вземането  на  решение  от  страна  на  възложителя,  свързано  с
отстраняването,  подбора  или  възлагането  вкл.,  чрез  предоставяне  на  невярна  или
заблуждаваща информация, или

б/ получи  информация,  която  може  да  му  даде  неоснователно  предимство  в
процедурата по възлагане на обществена поръчка.

4.  Изискванията по т.  3.1.,  3.2, 3.6 и 3.9. се отнасят за лицата които представляват
участника,  членовете  на  управителни  и  надзорни  органи  и  за  други  лица,  които  имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

5. Лицата за които се отнасят изискванията по т. 4 са съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.

6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за
член на обединението.

7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое
от обстоятелствата по т. 3.

8. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57,
ал. 3 от ЗОП.

9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или оферта. 

10. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.

10.1. Участниците в обединението от физически и/или юридически лица следва да
определят  лице,  което  да  представлява  обединението  пред  възложителя  за  настоящата
обществена поръчка.

10.2.  При  изпълнението  на  обществената  поръчка  участниците  в  обединението
отговарят солидарно.



11. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената
поръчка,  ако  може  самостоятелно  да  подава  оферти  и  да  сключва  договори  съобразно
законодателството на държавата, в която е установен.

12. Свързани  лица  не  могат  да  бъдат  самостоятелни  участници  в  една  и  съща
процедура. 

13. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата,  регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), дружества, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или
косвено  да  участват  в  откритата  процедура,  включително  и  чрез  гражданско
дружество/консорциум,  в  което  участва  дружество,  регистрирано  в  юрисдикция  с
преференциален данъчен режим.

14. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта. 

15. Не се допускат варианти на офертата.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Гаранцията  за  изпълнение  на  договора се представя  от участника,  определен  за

изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три процента) от
общата цена за изпълнение на договора без ДДС.

2. Условията  за  освобождаване  и  задържане  на  гаранцията  за  изпълнение  са
определени в проекта на договор.

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

4. 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. 

5. Гаранцията  за  изпълнение  се  представя  под  формата  на  банкова  гаранция  –  в
оригинал,  парична  сума  (платежно  нареждане  в  копие)  или  застраховка  (оригинал  на
полица),  която обезпечава  изпълнението чрез  покритие на отговорността  на изпълнителя.
Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се
превежда по банковата сметка на Община Сухиндол: 

IBAN: BG52 CECB 9790 3359 4729 00
        BIG: CECBBGSF

Банка ЦКБ Велико Търново, офис Сухиндол 
титуляр на сметката: Община Сухиндол,

като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. 

В  случай  че  гаранцията  за  изпълнение  на  договора  е  под  формата  на  банкова
гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в
посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви,
че  изпълнителят  не  е  изпълнил  задължение  по  договора  за  възлагане  на  обществената
поръчка  или  че  възложителят  е  прекратил  договора  поради  виновно  неизпълнение  на
задължения на изпълнителя.

6. В случай че  гаранцията  за  изпълнение  се  представи като банкова гаранция или
застраховка,  то срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни срока за
изпълнение на договора.



7. При  представяне  на  гаранцията  с  платежно  нареждане,  банкова  гаранция  или
застраховка, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се
представя гаранцията.

8. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка
на  изпълнителя.  Последният  следва  да  предвиди и  заплати  своите  такси  по  откриване  и
обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не
бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

VI.  ИЗИСКВАНИЯ  И  ДОКАЗАТЕЛСТВА  ЗА  ТЕХНИЧЕСКИ  И
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участникът  следва  да  отговаря  на  следните  изисквания  за  технически  и
професионални способности:

1. Участникът  да  е  изпълнил  дейности  с  предмет  и  обем,  идентични  или
сходни* с  тези  на  поръчката  за  последните  три  години  от  датата  на  подаване  на
офертата. 
*Под сходен предмет следва да се разбира: предоставяне на проектантски услуги за

изграждане и/или  реконструкция  и/или рехабилитация  и/или  ремонт на водоснабдителни
системи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Доказва се със списък на услугите,  които са идентични или сходни с предмета  на
обществената  поръчка,  с  посочване  на  стойностите,  датите  и  получателите,  заедно  с
доказателства за извършените услуги. 

Изисквано минимално ниво:

Участникът да е изпълнил поне 2 (две) дейности с предмет и обем идентични или
сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

2.  Участникът  следва  да  разполага  с  персонал  с  определена  професионална
компетентност за изпълнението на поръчката. 

Доказва се със следните документи:

a) списък  на  персонала,  който  ще  изпълнява  поръчката,  в  който  е  посочена
професионалната  компетентност  на  лицата,  включително  изпълнени  проекти,  придобити
сертификати и др.

b) декларация за ангажираност на експерт - само за лицата от списъка по т. а) които не
са  служители  на  участника.  С  този  документ  всеки  от  тези  експерти  декларира  своята
наличност и ангажираност за времето на изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално ниво:

Участникът следва да разполага с персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката,
включващ като минимум:

a) Проектант по част „Водоснабдяване“ – 1 бр.:

 Висше  образование  с  минимална  образователна  степен  „магистър“,  специалност
„ВиК“ или еквивалентна;

 Да притежава минимум 10 години професионален опит, от които минимум 7 години
като проектант;

 Да  притежава  валидно  удостоверение  за  пълна  проектантска  правоспособност
съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране



(ЗКАИИП),  респ.  призната  професионална  квалификация  по  реда  на  Закона  за
признаване  на  професионални  квалификации  за  чуждестранни  лица,  или
еквивалент.

б) Проектант по част „Геодезия“ – 1 бр.:

 Висше  образование  с  минимална  образователна  степен  „магистър“,  специалност
„Геодезия“ или еквивалентна;

 Да притежава минимум 7 години професионален опит, от които минимум 5 години
като проектант;

 Да  притежава  валидно  удостоверение  за  пълна  проектантска  правоспособност
съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП),  респ.  призната  професионална  квалификация  по  реда  на  Закона  за
признаване  на  професионални  квалификации  за  чуждестранни  лица,  или
еквивалент.

в) Проектант по част „План за безопасност и здраве“ – 1 бр.:

 Висше образование с минимална образователна степен „магистър“, квалификация
„строителен инженер“ или еквивалентна;

 Да притежава минимум 7 години професионален опит, от които минимум 5 години
като проектант;

 Да  притежава  валидно  удостоверение  за  пълна  проектантска  правоспособност
съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП),  респ.  призната  професионална  квалификация  по  реда  на  Закона  за
признаване  на  професионални  квалификации  за  чуждестранни  лица,  или
еквивалент.

 Да  притежава  валидно удостоверение,  издадено  от  Камарата  на  инженерите  в
инвестиционното  проектиране  или  друга  акредитирана  организация  за  завършен
курс  за квалификация на тема „План по безопасност и здраве – Наредба № 2 за
минималните  изисквания  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  при
извършване на строителни и монтажни работи” или еквивалент.

г) Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ – 1 бр.:

 Висше образование с минимална образователна степен „магистър“, квалификация
„строителен инженер“ или еквивалентна;

 Да притежава минимум 7 години професионален опит, от които минимум 5 години
като проектант;

 Да  притежава  валидно  удостоверение  за  пълна  проектантска  правоспособност
съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП),  респ.  призната  професионална  квалификация  по  реда  на  Закона  за
признаване  на  професионални  квалификации  за  чуждестранни  лица,  или
еквивалент.

 Да  притежава  валиден  сертификат,  издаден  от  Камарата  на  инженерите  в
инвестиционното  проектиране  или  друга  акредитирана  организация  за  завършен
курс  по  прилагане  на  Наредбата  за  управление  на  строителните  отпадъци  и  за
влагане на рециклирани строителни материали, или еквивалент.

д) Проектант по част „Пожарна безопасност“ – 1 бр.:

 Висше образование с минимална образователна степен „магистър“, квалификация



„строителен инженер“ или еквивалентна;

 Да притежава минимум 7 години професионален опит, от които минимум 5 години
като проектант;

 Да  притежава  валидно  удостоверение  за  пълна  проектантска  правоспособност
съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП),  респ.  призната  професионална  квалификация  по  реда  на  Закона  за
признаване  на  професионални  квалификации  за  чуждестранни  лица,  или
еквивалент.

е) Проектант по част „Временна организация на движението“ – 1 бр.:

 Висше  образование  с  минимална  образователна  степен  „магистър“,  специалност
„Пътно строителство“ или еквивалентна;

 Да притежава минимум 7 години професионален опит, от които минимум 5 години
като проектант;

 Да  притежава  валидно  удостоверение  за  пълна  проектантска  правоспособност
съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП),  респ.  призната  професионална  квалификация  по  реда  на  Закона  за
признаване  на  професионални  квалификации  за  чуждестранни  лица,  или
еквивалент.

ж) Проектант по част „Пътна“ – 1 бр.:

 Висше  образование  с  минимална  образователна  степен  „магистър“,  специалност
„Пътно строителство“ или еквивалентна;

 Да притежава минимум 7 години професионален опит, от които минимум 5 години
като проектант;

 Да  притежава  валидно  удостоверение  за  пълна  проектантска  правоспособност
съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП),  респ.  призната  професионална  квалификация  по  реда  на  Закона  за
признаване  на  професионални  квалификации  за  чуждестранни  лица,  или
еквивалент.

Допустимо  е  едно  лице  да  бъде  проектант  на  повече  от  една  проектна  част,  при
условие, че отговаря на минималните изисквания за тези части.

ВАЖНО!!!  Участник,  който не  отговаря на някое от  горните  изисквания,  ще
бъде  отстранен  от  участие  в  процедурата  за  възлагане  на  настоящата  обществена
поръчка.

*При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата  при  изпълнение  на  дейностите,  предвидено  в  договора  за  създаване  на
обединението..

*При участие на подизпълнители, същите 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.



*Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва 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 процедурата.

*Участници,  които  нямат всички  изискуеми  сертификати и  документи  не  се
допускат до по-нататъшно разглеждане на предложенията.

Участникът  декларира  липсата  на  основанията  за  отстраняване  и  съответствие  с
критериите  за  подбор  чрез  представяне  на  попълнен  и  подписан  Единен  европейски
документ  за обществени поръчки (ЕЕДОП).  Същият е  достъпен в  електронен  вариант на
профила на купувача на адрес: http://www.suhindol.bg/profil.html.

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съдържа следните
части:

Част  I.  Информация  за  процедурата  за  възлагане  на  обществената  поръчка  и  за
възлагащия орган или за възложителя

Част II Информация за икономическия оператор

Част III Критерии за изключване

Част IV Критерии за подбор

Част V Намаляване броя на квалифицираните кандидати

Част VI Заключителни положения

Отделните части на ЕЕДОП се попълват от участника в обществената поръчка при
спазване на следните указания:

-  в  ЕЕДОП се  предоставя  информацията,  изискана  от  възложителя,  и  се  посочват
данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация.

- участник  (икономически  оператор),  който  участва  самостоятелно  в  обществената
поръчка и не ползва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите
за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП.

-  участник  (икономически  оператор),  който  участва  самостоятелно,  но  ще  ползва
капацитета на едно или повече трети лица по отношение на критериите за подбор, представя
попълнен отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица.

- участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един
или  повече  подизпълнители,  представя  попълнен  отделен  ЕЕДОП  за  всеки  един  от
подизпълнителите.

- когато в обществената поръчка участва обединение от физически и/или юридически
лица, ЕЕДОП са представя за всяко едно от лицата, участващи в обединението.

-  когато  изискванията  по  т.  3.1.,  т.  3.2.  и  т.  3.6.  от  Раздел  IV на  настоящата
документация се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при
необходимост от защита на личните данни, информацията по т. 3.1., т. 3.2. и т. 3.6. от Раздел
IV се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от тези лица. В този случай част IV от
ЕЕДОП „Критерии за подбор” се попълва само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

- когато за участник в обществената поръчка (икономически оператор) е налице някое
от  основанията  за  отстраняване,  посочени  в  т.  3.1.  до  т.  3.9.  включително  от  Раздел  IV



настоящата документация, и преди подаване на офертата той е предприел мерки за доказване
на надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Те се доказват като
към ЕЕДОП се прилагат:

a) документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да
е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване
или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане
на дължимите задължения, или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение.

б) документ  от  съответния  компетентен  орган  за  потвърждение  на  описаните
обстоятелства.

Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване са посочените в чл. 58
от ЗОП и се представят от участника избран за изпълнител преди сключване на договор за
обществена поръчка.

Документите,  доказващи  съответствието  с  критериите  за  подбор  са  посочените  в
раздел III от обявлението за поръчката и т. 1 и т. 2 от настоящия раздел и се представят от
участника избран за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка.

VIІ.  КРИТЕРИЙ  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ПОРЪЧКАТА.  МЕТОДИКА  ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

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

Оценяването  и  класирането  на  офертите  се  извършва  по  критерий  за  възлагане
„оптимално съотношение качество/цена”.

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:

Таблица 1

Показател Максимално възможен брой
точки

Относителна тежест в КО

Срок - С 100 10 %

Организация на персонала - ОП 100 40 %

Ценово предложение - ЦП 100 50 %

Формулата по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е:

КОi =  Сi х 10% + ОПi х 40% + ЦПi х 50%

Оценка по показател „Срок“ - С
Максималният брой точки по показателя е 100. Относителната тежест на показателя в

комплексната оценка е 10 %.
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

С =  С1 + С2, където:



№ Подпоказател Макс. бр.
точки

С1 Срок за изработване на инвестиционен проект 70

С2 Срок за отстраняване на забележки/пропуски 30

Общо: 100

Подпоказател С1 – „Срок за изработване на инвестиционен проект ”
Оценява се предложения от участника срок за изработване на инвестиционния проект в

календарни дни, като предложения срок не трябва да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) дни.
Предложенията по подпоказател  С1 се представят като цяло число. Предложения, в които
срокът  за  изпълнение  е  предложен  в  различна  мерна  единица,  и/или  е  констатирано
разминаване  между предложения  срок за  проектиране  и  линейния  график няма да  бъдат
допуснати до оценка.

Максимален брой точки по подпоказателя – 70 точки. 

Оценката на офертите по подпоказателя се изчислява по формулата: 

С1i = (Р1min / Р1i) х 70 = .......... (брой точки), където:

Р1i е  предложения  срок  на  изработване  на  инвестиционния  проект  на  съответния
участник,

Р1min е  минималния  предложен  срок  за  изработване  на  инвестиционния  проект  от
всички допуснати до оценка участници.

Подпоказател С2 – „Срок за отстраняване на забележки/нередности”
Предложението по този подпоказател задължително се посочва в календарни дни, като

предложения  срок  не  трябва  да  бъде  по-кратък  от  2  (два) дни.  Предложенията  по
подпоказател С2 се представят като цяло число. Оферта, в която е посочено предложение в
друга мерна единица или е предложен по-кратък срок от два дни не се допуска до оценка.
Максимален  брой  точки  по  подпоказателя  –  30  точки.  Оценката  на  офертите  по
подпоказателя се изчисляват по формулата:

С2i = (Р2min / Р2i) х 30 = .......... (брой точки), където:

Р2i е  предложения  срок  за  отстраняване  на  забележки/пропуски  на  съответния
участник,

Р2min е  предложеният  най-кратък  срок  за  отстраняване  на  забележки/пропуски  от
всички оферти, допуснати до оценяване.

Оценка по показател „Организация на персонала“  ОП -  представлява оценка  на
разпределението на ресурсите и организацията на екипа при изпълнението на дейностите,
включени в предмета на поръчката,  вкл. мерки за контрол на качеството и управление на
рисковете  в  съответствие  с  изискванията  на  Възложителя,  заложени  в  Техническата
спецификация, за постигане на заложените цели и очакваните резултати. Конкретният брой



точки  се  определя  за  всяка  оферта  на  базата  на  оценка,  извършвана  от  комисията  за
разглеждане и оценка на офертите, по следните подпоказатели:

Изчислява се по формулата:

ТП = А + Б, където:

№ Подпоказател Макс. бр. точки

А. Разпределение на ресурсите и организация на екипа 60

Б. Управление на риска 40

ОБЩО: 100

Максималният брой точки по показателя е 100. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 40 %. 

Изчислява се по формулата:

ОП = А + Б
Оценката за всеки един от подпоказателите  А и Б се формира, както следва:

Подпоказател A. Разпределение на ресурсите и организация на екипа
Оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределение на

ресурсите  за  изпълнение на поръчката;  разпределението на задачите и отговорностите  на
отделните проектанти и експерти съгласно планираните дейности и начин на координация с
Възложителя; мерките за осигуряване на качеството.

В техническото предложение участникът следва да предложи подходяща организация
за изпълнение на поръчката,  в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и
резултати. 

Офертата на участника трябва да съдържа предложение за организацията на работа на
проектантския екип, разпределението на дейностите и отговорностите между членовете на
екипа,  методите  за  осъществяване  на  комуникацията  с  Възложителя,  координация  и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, необходими за качественото и
срочно изпълнение на възложената услуга. 

Участникът следва да представи подробно описание на основните етапи и дейности,
тяхната последователност, времева продължителност и взаимообвързаност; разпределение на
дейностите и отговорностите на членовете на екипа. Следва да се обхванат всички дейности,
необходими  за  изпълнението  предмета  на  поръчката,  разпределението  на  дейностите  и
отговорностите на членовете от екипа.

Метод на формиране на оценката:

Участниците получават оценка 60 точки при условие, че:

-  Участникът  е  описал  подробно  основните  етапи  и  дейностите,  необходими  за
изпълнение  на  поръчката,  съгласно  техническите  спецификации,  показал  е  тяхната
последователност и времева продължителност и е предложил стратегия за изпълнение на
поръчката,  от  която  са  видни  взаимовръзките  между  отделните  дейности  от  обхвата  на
поръчката. В допълнение,  участникът е предвидил мерки за осигуряване на качеството на
всеки етап от изпълнението на поръчката. предложени са мерки за вътрешен контрол и организация
на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката

- Участникът е дефинирал ресурсите (човешки, материални, и др.), които ще използва
при изпълнение  на  поръчката,  предложил е  подход за  разпределение  на  задълженията  и
отговорностите  между  членовете  на  екипа.  В  допълнение,  участникът  е  предложил



организация  на  работа  на  екипа,  гарантираща  качествено  и  срочно  изпълнение  на
възложената услуга.

Участниците получават оценка 30 точки при условие, че:

- Участникът  е  описал  основните  етапи  и  дейности  за  изпълнение  на  поръчката,
съгласно  техническите  спецификации,  но  не  е  показал  тяхната  последователност  или
времева продължителност, или взаимовръзка, или не е предвидил мерки за осигуряване на
качеството.

- Участникът е дефинирал ресурсите (човешки, материални, и др.), които ще използва
при изпълнение на поръчката, но не е предложил подход за разпределение на задълженията
и отговорностите между членовете на екипа, или предложената организация на работа не
гарантира качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. 

Участниците получават оценка 10 точки при условие, че: 
- За всяка дейност са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение, но не са

дефинирани конкретни задължения или отговорности на членовете от екипа, ангажирани с
изпълнението й;

- Не са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от
проектанти, или с предложените мерки не се гарантира напълно качественото изпълнение на
поръчката.

Подпоказател Б – Управление на риска

Чрез  този  показател  комисията  оценява  в  каква  степен  участникът  е  предвидил  и
анализирал рисковете, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката:

-  обхват  и  степен  на  въздействие  на  риска  върху  изпълнението  на  обществената
поръчка;

- мерки за недопускане/предотвратяване на риска; 

- мерки за преодоляване на риска,

които ще гарантират качественото и навременно изпълнение на поръчката

Метод на формиране на оценката:

Участниците получават оценка 40 точки при условие, че:

Участникът  е  предвидил  основни  възможни  рискове,  които  биха  повлияли  за
качественото  и  навременно  изпълнение  на  поръчката.  Участникът  е  направил  оценка  на
риска, за всеки един от предвидените от участника рискове, отчел е възможните аспекти на
проявление, области и сфери на влияние и е оценил и предвидил степента им на въздействие
върху  изпълнението  на  всяка  от  дейностите,  описани  в  техническата  спецификация.  В
допълнение,  участникът  е  предложил  адекватни  превантивни  и  корективни  мерки  за
преодоляване  на  предложените  рискове.  Участникът  е  предложил  да  въведе  ефективни
контролни  дейности,  като  за  всеки  един  риск  са  предложени  конкретни  мерки  за
недопускане/предотвратяване  настъпването  на  риска и съответно  конкретни дейности  по
отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

Участниците получават оценка 20 точки при условие, че:

Участникът  е  предвидил  основни  възможни  рискове,  които  биха  повлияли  за
качественото и навременно изпълнение на поръчката. Частично са описани конкретни мерки
за  намаляване  или  предотвратяване  настъпването  на  рисковете  и  съответно  конкретни
дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове. Участникът е
отчел  възможните  аспекти  на  проявление,  области  и  сфери  на  влияние  на  описаните
рискове, но формално (не пълно и/или неподробно) е оценил и предвидил степента им на



въздействие  върху  изпълнението  на  всяка  от  дейностите  описани  в  техническата
спецификация; Участникът е предложил мерки и контролни дейности за предотвратяване
и/или  управление  на  дефинираните  от  него  аспекти  от  рисковете,  които  не  гарантират
изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на рисковете, респ.
последиците от настъпването им. 

Участниците получават оценка 5 точки при условие, че:

Участникът  не  е  предвидил  основни  възможни  рискове,  които  биха  повлияли  за
качественото и навременно изпълнение на поръчката. Не са предвидени конкретни мерки за
намаляване  или  предотвратяване  настъпването  на  рисковете  и  съответно  конкретни
дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове. Участникът е
отчел  възможните  аспекти  на  проявление,  но  не  е  оценил  и  предвидил  степента  им на
въздействие  върху  изпълнението  на  всяка  от  дейностите  описани  в  техническата
спецификация.

Допълнително  при  оценката  на  рисковете  се  оценява  представената  от
участниците информация за:

 аспектите  на  проявление  на  описаните  рискове  и  възможната  степен  на
въздействието  им  върху  изпълнението  на  дейностите,  описани  в  техническата
спецификация. За всеки риск е даден анализ на обхвата и степента на въздействието, оценка
с обосновка, приоритет;

 конкретните  мерки  за  предотвратяване  или  минимизиране  на  вероятността  от
настъпване  и  на  ефекта  от  рисково  събитие  и  съответно  дейностите  по  управление  и
отстраняване  на  последици  от  него.  Планирани  конкретни  и  относими  към  поръчката
похвати,  посредством  които  реално  е  възможно  да  се  повлияе  на  възникването,  респ.
негативния ефект от настъпването на рисково събитие;

 ефективни контролни дейности по отношение на вероятността от настъпване на
рискови събития;

Използвана терминология
„Пълно" и  „подробно" е описанието за нуждите на методиката, което не е просто

представяне ни фактите, действията и дейностите предмет на описание, а е изчерпателно,
обстойно, всестранно описание в детайли и последователност даващи изцяло ясна представа
за описаните обстоятелства, което освен, че съдържа изброяване на отделни дейности не се
ограничава  единствено  до  тяхното  просто  изброяване,  а  са  добавени  допълнителни
поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други
факти,  имащи  отношение  към  повишаване  качеството  на  изпълнение  на  поръчката  и
надграждане над изискваните технически спецификации и изисквания;

„Ясно"  е  описанието  за  нуждите  на  методиката,  което  е  изрично,  категорично  и
точно представяне на фактите, действията и дейностите по предмета му, което не подлежи
на тълкуване и смислово интерпретиране и което недвусмислено посочва конкретния вид
дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени
видове дейности;

Оценка по показател „Ценовото предложение“ - ЦП 
До  оценка  по  този  показател  се  допускат  само  оферти,  които  съответстват  на

условията за изпълнение на обществената поръчка. Максималният брой точки по показателя
е  100.  Относителната  тежест  на  показателя  в  комплексната  оценка  е  50%.  Оценките  на
офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ЦПi = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)
където:

ЦПi е оценката на ценовото предложение на съответния участник;



Цi е предложената обща цена  за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно
ценовото предложение на съответния участник;

Цmin е минималната предложена обща цена  за изпълнение на поръчката в лева без
ДДС съгласно ценовите предложения на всички участници.

Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност на поръчката ще
бъдат отстранени от участие в процедурата.

Допълнителна информация
Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената

поръчка.  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. При
условие,  че  цените  са  еднакви  комисията  провежда  публично  жребий  за  определяне  на
изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

VIII.  ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН
НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят може,  по собствена инициатива или по искане на заинтересовано
лице,  еднократно  да  направи  промени  в  обявлението  и  документацията  на  обществена
поръчка по реда на чл. 100 от ЗОП.

2. Обменът на информация се извършва с електронни средства за комуникация, освен в
случаите на чл. 39, ал. 3 от ЗОП между възложителя и заинтересованите лица/участниците,  в
писмен вид, на български език. Когато не се използват електронни средстава за комуникации,
обменът  на  информация  се  осъществява  чрез  пощенска  или  друга  подходяща  куриерска
услуга или комбинация от тях и електронни средства. 

3. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от
страна  на  възложителя  чрез  лицата  за  контакти,  посочени  в  т.  І.1)  от  обявлението.
Информацията  се  приема  от  заинтересованото  лице/участника  чрез  лицата  за  контакт,
посочени в офертата на участника.

4. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е
изпратено на адресите в съответствие с т. 2 и е получено автоматично генерирано съобщение,
потвърждаващо изпращането.

5. При  промяна  в  посочения  адрес  и  факс  за  кореспонденция  лицата,  закупили
документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа
надлежно да уведомят възложителя.

6. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна
на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за неточно
изпращане на уведомленията или информацията.

7. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за
възлагане  на  обществена  поръчка  се  извършват  по  начин,  който  гарантира  целостта,
достоверността и поверителността на информацията.

8. При подаване на офертата  си участниците  могат  да посочат  информация,  която
считат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са
се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията
от офертите им, които подлежат на оценка. 



ІX.  ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ  ПРИ  ИЗГОТВЯНЕ  И  ПРЕДСТАВЯНЕ  НА
ОФЕРТАТА

1. Подаването  на  офертата  за  участие  означава,  че  участникът се  е  запознал с
всички условия в документацията и приложенията към същата, които е длъжен да
приеме безусловно.

2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на
предварително обявените от възложителя, води до отстраняване на този участник от участие
в процедурата.

3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата и за документацията са
за сметка на участника. 

4. Срокът  на  валидност  на  офертите  е  4  (четири)  месеца  от  датата,  посочена  в
обявлението като краен срок за получаването им.

5. Документацията за участие се публикува в профила на купувача.

6. Офертите се подават в сградата на община Сухиндол, гр. Сухиндол, ул. Росица №
106,  до  датата  и  часа,  посочени  в  обявлението.  За  час  на  получаване  се  приема  часът,
отбелязан в регистрационната карта, издадена от регистрационната система в деловодството
на община Сухиндол при издаване на входящ номер.

7. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или
от  упълномощен  от  него  представител  –  лично  или  чрез  пощенска  или  друга  куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите по т. 7 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се
подават документите.

Съдържанието  на  опаковката  е  подробно  описана  в  раздел  X  „Съдържание  на
офертата“.

8. В  случай  че  участникът  изпраща  офертата  чрез  препоръчана  поща  с  обратна
разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така,
че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за
подаване на офертите, посочен в обявлението. 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,  или
други подобни.

10. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часа  на  получаването  и  посочените  данни се  записват  във  входящ регистър,  за  което  на
приносителя се издава документ.

11. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на
крайния  срок за  получаване или представени в  незапечатана  опаковка,  или в  опаковка  в
нарушена  цялост.  Такива  оферти  незабавно  се  връщат  на  подателя  и  съответното
обстоятелство се отбелязва в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за
получаване  на  заявления  за  участие  или  оферти  пред  мястото,  определено  за  тяхното
подаване,  все  още  има  чакащи  лица,  те  се  включват  в  списък,  който  се  подписва  от
представител на възложителя и от присъстващите лица.  Офертите на лицата от списъка се



завеждат  в  регистъра  по  т.  10.  Не се  допуска  приемане  на  оферти  от  лица,  които  не  са
включени в списъка.

12. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може
да  промени,  допълни  или  оттегли  офертата  си.  Оттеглянето  на  офертата  прекратява  по-
нататъшното  участие  на  участника  в  процедурата,  освен  ако  в  срока  за  подаване  не
представи  нова  оферта.  Допълнението  и  промяната  на  офертата  трябва  да  отговарят  на
изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде
отбелязан и текст "Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...".

13. Документите,  съдържащи  се  в  офертата,  се  подписват  от  управляващия  и
представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не е
подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация,
в офертата следва да се представи нотариално заверено изрично пълномощно в оригинал на
лицето, което представлява участника в процедурата.

13.1. 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 настоящата процедура.

13.2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите
в офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в документите по Раздел
X, т. 2.3. от документацията за участие.

14. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.
Когато  участникът  в  процедурата  е  чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице  или
обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, посочени в
Раздел X, от документацията, се представят в превод на български език.

15. Документи,  за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън
тези,  които  могат  да  бъдат само в  оригинал),  се  прилагат  в  оригинал  или в  заверено  от
участника копие "Вярно с оригинала". 

16. Когато  за  документ  е  определено,  че  може да  се  представя  чрез  “заверено  от
участника копие”,  за такъв се счита документ,  при който върху копието на документа се
съдържа текстът  “Вярно с  оригинала”  и има собственоръчен  подпис  на  представляващия
участника и положен печат (ако има такъв).

17. Документите  в  офертата  трябва  да  бъдат  подредени  съобразно  посоченото  в
Раздел X от настоящата документация.

18. Представените  образци  в  документацията  за  участие  са  задължителни  за
участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да
отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на
документацията за участие.

19. Лицата  могат  да  поискат  писмено  от  възложителя  разяснения  по  решението,
обявлението и документацията за участие по реда на чл. 33 от ЗОП до изтичането на срока за
нейното получаване. Възложителят публикува в профил на купувача разясненията в 4-дневен
срок от постъпването на искането.

X. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата включва следните документи:
1. Заявление за участие (Образец № 1), съдържащо:
1.1.  Опис на документите (Образец № 1а).



1.2. Единен  европейски  документ  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП)  за  участника  в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо –
ЕЕДОП  за  всеки  от  членовете  в  обединението,  което  не  е  юридическо  лице,  за  всеки
подизпълнител  и  за  всяко  лице,  чиито  ресурси  ще  бъдат  ангажирани  в  изпълнението  на
поръчката (Образец № 4);

1.3. Документи  за  доказване  на  предприетите  мерки  за  надеждност,  когато  е
приложимо;

1.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП /в случай, че участникът е обединение/;

1.5. Декларация по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (Образец № 5);
1.6. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за

икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани в  юрисдикции  с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Образец № 6); 

1.7. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Образец № 9);

2. Техническо предложение, съдържащо:
2.1.  Документ  за  упълномощаване,  когато  лицето,  което  подава  офертата,  не  е

законният представител на участника; 

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на т. 4, от Раздел
II на настоящата документация (Образец № 2);

2.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №
7);

2.4. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 8);
2.5. Декларация,  че при изготвяне на офертата  са спазени задълженията,  свързани с

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
когато е приложимо.

2.6. Копие на протокол за извършен оглед, подписан от представители на Възложителя
и на участника (Образец № 10).

Участниците следва да извършат оглед на обекта, предмет на настоящата поръчка – в
ден и час след предварително съгласуване с възложителя, при което се съставя "Протокол за
извършен  оглед"  по  образец,  подписан  от  представители  на  участника  и  възложителя.
Огледите  се  извършват  след предварителна  уговорка за  ден и  час  на  огледа с  лицето за
контакти, посочено в Обявлението за обществената поръчка.

2.7. Други (по преценка на участника).

3. Ценово предложение (Образец № 3), в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис "Предлагани ценови параметри".

Документите посочени по-горе се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която 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, а когато е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.

Опаковката включва посочените документи, опис на представените документи, както и
отделен  запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри",  който
съдържа ценовото предложение.

* Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.  Участници, които по какъвто и да е начин са
включили някъде в офертата си, "Предлагани ценови параметри" елементи, свързани с
предлаганата  цена  (или  части  от  нея),  ще  бъдат  отстранени  от  участие  в
процедурата.

ХI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва
по реда на раздел VIII от ППЗОП. 

2. Комисията  разглежда  документите  по  т.  2  от  Раздел  X.  СЪДЪРЖАНИЕ  НА
ОФЕРТАТА  от  настоящата  документация  за  съответствие  с  изискванията  към  личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност
или  фактическа  грешка,  или  несъответствие  с  изискванията  към личното  състояние  или
критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички
участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на
които  е  констатирано  несъответствие  или  липса  на  информация,  могат  да  представят  на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация.  Допълнително  предоставената  информация  може  да  обхваща  и  факти  и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления
за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от
участника. След изтичането на пет дневния срок комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително  представените  документи  относно  съответствието  на  участниците  с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за
данни,  заявени  от  участниците,  и/или  да  проверява  заявените  данни,  включително  чрез
изискване на информация от други органи и лица.

3. Комисията  не  разглежда  техническите  предложения  на  участниците,  за  които  е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията  разглежда  допуснатите  оферти  и  проверява  за  тяхното  съответствие  с
предварително обявените условия.

Ценовото  предложение  на  участник,  чиято  оферта  не  отговаря  на  изискванията  на
възложителя, не се отваря.

4. Не  по-късно  от  два  работни  дни  преди  датата  на  отваряне  на  ценовите  оферти
комисията уведомява участниците и обявява в рубриката „Профил на купувача“ на сайта на
възложителя  www.suhindol.bg датата,  часа  и  мястото  на  отваряне  и  оповестяване  на
предлагани ценови параметри. При отварянето на подадените оферти, както и на плика с



предлагани ценови параметри  може да  присъстват  участниците  в  процедурата  или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

ХII.  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ.  ОБЯВЯВАНЕ  НА  РЕШЕНИЕТО  НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРАТА.  СКЛЮЧВАНЕ  НА
ДОГОВОР

А.  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ.  ОБЯВЯВАНЕ  НА  РЕШЕНИЕТО  НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка
на  офертите  по  посочения  в  Раздел  VII  критерий  като  в  срок  до  10  (десет)  дни  след
приключване  на  работата  на  комисията  издава  мотивирано  решение,  с  което  обявява
класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

2. В  решението  си Възложителят  посочва  и  отстранените  от  участие  в  процедурата
участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3. Възложителят  изпраща  на  участниците  решението  по  т.  1  в  3-дневен  срок  от
издаването му. 

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

 1.1. не е подадена нито една оферта за участие.

 1.2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма,
начин и срок, или са неподходящи;

 1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

 1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

 1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор
за обществена поръчка;

 1.6.  всички  оферти,  които  отговарят  на  предварително  обявените  от  възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

 1.7.  отпадне  необходимостта  от  провеждане  на  процедурата  или  от  възлагане  на
договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се
осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е
могъл да предвиди;

 1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха
променили кръга на заинтересованите лица.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

2.1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;

2.2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;

2.3.  има  само  един  конкурсен  проект,  който  отговаря  на  предварително  обявените
условия от възложителя;

2. 4. участникът, класиран на първо място:



а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

3. Възложителят изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до участниците в процедурата
в 3-дневен срок от издаването му, както и го публикува в профила на купувача си.

4.  Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка
подлежи  на  обжалване  пред  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  по  реда  на  Глава
двадесет  и  седма  от  ЗОП.  Решенията  се  обжалват  относно  тяхната  законосъобразност,
включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или
квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ,
свързан с процедурата.

На  обжалване  подлежат  и  действия  или  бездействия  на  възложителя,  с  които  се
възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно
обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена
поръчка.

Обжалването се извършва при условията и по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП.

В. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят  сключва  договор  за  възлагане  на  обществената  поръчка  (съгласно
приложения образец) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

2.  Възложителят  сключва  договора  в  едномесечен  срок  след  влизане  в  сила  на
решението  за  определяне  на  изпълнител  или  на  определението,  с  което  е  допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията
проект,  допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е
определен за изпълнител. 

Когато  за  изпълнител  е  определено  обединение,  участниците  в  обединението  носят
солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

4. Лицето,  определено  за  изпълнител  трябва  да  отговаря  на  изискванията  и
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на
обществена поръчка. 

5. При  подписване  на  договора  за  обществена  поръчка  участникът,  определен  за
изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

5.1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП;

5.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

5.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване,
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за
изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.

7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с
втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

7.1. откаже да сключи договор;



7.2. не изпълни някое от изискванията на т. 5; 

7.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

8. Изменение на договор се допуска по изключение само в случаите по чл. 116 от ЗОП.

Г. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите,

посочени в офертата, което не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение
на договора за обществена поръчка.

2. В  срок  до  три  дни  от  сключването  на  договор  за  подизпълнение  или  на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата
подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или
допълнителното  споразумение  на  възложителя  заедно  с  доказателства,  че  не  е  нарушена
забраната по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

3. В договора за подизпълнение следва да е включена клауза,  че подизпълнителите
нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на
договора  за  подизпълнение,  както  и  информация  за  координаторите  по  изпълнението  на
договора с посочени: име, телефон за връзка, факс и ел. адрес.

4. При  замяна  или  включване  на  подизпълнител  изпълнителят  представя  на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по- горе.

    5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена  поръчка  се  допуска  по  изключение,  когато  възникне  необходимост,  ако  са
изпълнени едновременно следните условия:

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

   5.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

 При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя
всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

ХІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за

участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на
участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона
за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

3. Допълнителна  информация,  свързана  с  участие  в  процедурата  за  възлагане  на
обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

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

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:



- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

- Интернет адрес: http://www.nap.bg/.

3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

-  София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 63 31;

- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/.

3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 02/ 811 94 43;

- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

ХІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
1. Заявление за участие (Образец № 1);

2. Опис на документите (Образец № 1а);

3.  Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2);

4. Ценово предложение (Образец № 3);

5. Единен европейски документ за обществени поръчки - ЕЕДОП (Образец № 4);

6. Декларация по чл. 102 от ЗОП (Образец № 5);

7.  Декларация  за  липса на обстоятелства  по смисъла на по чл.  3,  т.  8  от Закона за
икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани в  юрисдикции  с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Образец № 6);

8. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Образец № 9);

9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 7);

10. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 8);

11. Протокол за извършен оглед (Образец № 10);

12. Проект на договор.



Образец № 1
ДО
ИНЖ. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ул. „Росица“ №106,
гр. Сухиндол  5240

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект
„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област Велико

Търново“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

[наименование на участника],
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с
данни  по  регистрацията:  […],  регистрация  по  ДДС:  […],  със  седалище  […]  и  адрес  на
управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкова сметка: […]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
С  настоящото  заявявяме  нашия  интерес  за  участие  в  обявената  от  Вас  открита

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен
проект  във  фаза  технически  проект  за  обект  „Рехабилитация  на  водопроводи  в
населени  места  от  община  Сухиндол,  област  Велико  Търново“ и  осъществяване  на
авторски надзор по време на строителството“, по Подобект 1: „Рехабилитация на част от
вътрешна  водопроводна  мрежа  в  гр.Сухиндол,  община  Сухиндол”  и  Подобект  2:
„Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Коевци, община Сухиндол”.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, с указанията и условията
за участие в обявената от Вас процедура, изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приемаме,  в  случай  че  нашето  предложение  бъде  прието  и  бъдем  определени  за
изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и
форма,  съгласно  изискванията  на  документацията  за  участие,  с  която  ще  гарантираме
предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме: 
- Опис на представените документи (Образец № 1а); 
- ЕЕДОП (Образец № 4);
- Документи  за  доказване  на  предприетите  мерки  за  надеждност,  когато  е

приложимо;
- Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП /в случай, че участникът е обединение/;
- Декларация по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (Образец № 5);
- Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от Закона за

икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани  в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (Образец № 6).

[дата] ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]



Образец № 1а

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

№ Наименование на документа
№ на листа на
представените

документи 
от ..... до .....

І Папка № 1 „Заявление за участие”

1. Опис на представените документи (по образец) 

2. ЕЕДОП (по образец)

2. Документи за доказване на предприетите  мерки за надеждност/
когато е приложимо/

3. Договор за обединение /в случай, че участникът е обединение/

4. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8
от  Закона  за  икономическите  и  финансовите  отношения  с
дружествата,  регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален
данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица и  техните  действителни
собственици. (по образец)

5. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерки срещу изпирането на
пари. (по образец)

6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (по образец)

7. Декларация  за  липса  на  свързаност  с  друг  участник  в
процедурата(по образец)

ІІ. Папка  №  2  „Техническо  предложение  за  изпълнение  на
поръчката” 

1. Документ  за  упълномощаване,  когато  лицето,  което  подава
офертата, не е законният представител

2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец)

3. Декларация  за  съгласие  с  клаузите  на  проекта  на  договор  (по
образец)

4. Декларация за срока на валидност на офертата (по образец)

Друга информация и документи по преценка на участника

ІІІ. Плик  „Предлагани ценови параметри”

1. Ценово предложение на участника (по образец)

[дата] ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]



Образец № 2
ДО
ИНЖ. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА  СУХИНДОЛ
ул. „Росица“ №106,
гр. Сухиндол  5240

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект 
за обект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област

Велико Търново“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

………….....................................................................................................................................
[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], регистрирано
в [......................…] с данни по регистрацията: […………………………],
регистрация по ДДС: [..........................................…],
със  седалище  [........................................................................................................................…]  и
адрес на управление [........................................................................................................…], адрес
за  кореспонденция:  [..........................................................................................…],  телефон  за
контакт  [...............................…],  факс  [..............................................…],  електронна  поща
[................................................................…],
банкова сметка: [.................................................................................…],
представлявано
от: ...................................................................................................................................................
[трите имена]
 в качеството на .......................................................................................................
[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на

обществена  поръчка  с  предмет:  „Изработване  на  инвестиционен  проект  във  фаза
технически  проект  за  обект  „Рехабилитация  на  водопроводи  в  населени  места  от
община Сухиндол, област Велико Търново“ и осъществяване на авторски надзор по
време  на  строителството“,  по  Подобект  1:  „Рехабилитация  на  част  от  вътрешна
водопроводна мрежа в гр.Сухиндол, община Сухиндол” и Подобект 2: „Рехабилитация на
част  от  вътрешна  водопроводна  мрежа  в  с.Коевци,  община  Сухиндол”,  сме  съгласни  с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно Техническите спецификации, дадени в
Раздел II на документацията за участие, при следните условия:

1. Срок и място за изпълнение на поръчката:
1.1.  Срок  за  изработване  на  инвестиционния  проект  във  фаза  работен

проект: ....................... (словом..........) календарни дни1.

1 Предлаганият срок  за изпълнение на поръчката не може да бъде по кратък от 15 (петнадесет) и по-дълъг от 60
(шестдесет) календарни дни.



1.2. Срок за отстраняване на забележки/пропуски: ........ (словом..........) календарни
дни2.

1.3.  Срок  за  осъществяване  на  авторски  надзор  по  време  на  строителството:
започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка
и  за  определяне  на  строителна  линия  и  ниво  (Приложение  №  2а  от Наредба  №  3  от
31.07.2003  г.  за  съставяне  на  актове  и  протоколи  по  време  на  строителството) и
приключва с въвеждане на строежа в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ.

Мястото на изпълнение на настоящата обществена поръчка е: територията на община
Сухиндол, област Велико Търново.

2. Декларираме, че:
Приемаме  изцяло  и  безусловно  ще  изпълним  поръчката  в  съответствие  с

Техническите спецификации дадени в раздел II на документацията за участие.

3. Начин на изпълнение на поръчката
В допълнение към горното представяме вижданията си по отношение на конкретното

изпълнение  на  поръчката,  като  прилагаме  Обяснителна  записка,  отговаряща  изцяло  на
изискванията от раздел VІІ “Критерий за възлагане на поръчката. Методика за определяне на
комплексната оценка на офертите“ на документацията за участие.

4. Организация на изпълнението на поръчката
Обществената поръчка ще изпълним чрез екип изцяло отговарящ на изискванията на

документацията за участие с квалификация и професионален опит, подробно описани от нас
в  Единния  европейски  документ  за  обществени  поръчки  (ЕЕДОП)  към  офертата  ни  за
участие в обществената поръчка.

5. Други предложения:

....................................................................................................................................................
Към техническото предложение прилагаме:
1. Документ  за  упълномощаване,  когато  лицето  което  подава  офертата,  не  е

законният представител на участника;

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец №
7);

3. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 8)
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с

данъци  и  осигуровки,  опазване  на  околната  среда,  закрила  на  заетостта  и
условията на труд, когато е приложимо.

5. Копие  на  протокол  за  извършен  оглед,  подписан  от  представители  на
Възложителя и на участника (Образец № 10).

6. Обяснителна записка, съгласно раздел VІІ „Критерий за възлагане на поръчката.
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“ от документацията
за участие.

 [дата] ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

2 Предлаганият срок за отстраняване на забележки/пропуски не следва да е по-малък от 2
/два/ календарни дни.



Образец № 3

ДО
ИНЖ. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА  СУХИНДОЛ
ул. „Росица“ №106,
гр. Сухиндол  5240

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект 
за обект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област

Велико Търново“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

………….....................................................................................................................................
[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], регистрирано
в [......................…] с данни по регистрацията: […………………………],
регистрация по ДДС: [..........................................…],
със  седалище  [........................................................................................................................…]  и
адрес на управление [........................................................................................................…], адрес
за  кореспонденция:  [..........................................................................................…],  телефон  за
контакт  [...............................…],  факс  [..............................................…],  електронна  поща
[................................................................…],
банкова сметка: [.................................................................................…],
представлявано
от: ...................................................................................................................................................
[трите имена]
 в качеството на .......................................................................................................
[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
С  настоящото  Ви  представяме  нашето  ценово  предложение  за  участие  в  открита

процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката е:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/

.............................../......................................................................./ лв. с ДДС.

/цифром и словом/

В предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката са включени:

1.1. Обща цена за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/



.............................../..................................................................../ лв. с ДДС, в това число:

/цифром и словом/

1.1.1. Обща цена за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект
за  Подобект  1:  „Рехабилитация  на  част  от  вътрешна  водопроводна  мрежа  в
гр.Сухиндол, община Сухиндол”:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/

.............................../........................................................................./ лв. с ДДС.

/цифром и словом/

1.1.2. Обща цена за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект
за  Подобект 2:  „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Коевци,
община Сухиндол”:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/

.............................../......................................................................../ лв. с ДДС.

/цифром и словом/

1.2. Обща цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/

.............................../...................................................................../ лв. с ДДС, в това число:

/цифром и словом/

1.2.1. Обща цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството за
Подобект 1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр.Сухиндол,
община Сухиндол”:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/

.............................../........................................................................./ лв. с ДДС.

/цифром и словом/

1.2.2. Обща цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството за
Подобект  2:  „Рехабилитация  на  част  от  вътрешна  водопроводна  мрежа  в  с.Коевци,
община Сухиндол”:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/

.............................../......................................................................../ лв. с ДДС.

/цифром и словом/

В предложената от нас обща цена за изпълнение на поръчката  са включени всички
разходи, свързани с качественото изпълнение на дейностите по поръчката, в описания вид и
обхват в Техническата спецификация.



Забележка: Несъответствието между посочените с цифри и изписаните с думи цени е
основание за отстраняване на участника.

Декларираме,  че сме съгласни с условията  поставени от Възложителя и начина на
плащане, посочен в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати
грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

Декларираме,  че  всички  еднократни  разходи,  които  биха  могли  да  възникнат  при
извършване на услугата са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.

Предложените  цени  в  настоящата  ценова  оферта  са  обвързващи за  целия  срок  на
изпълнение на поръчката.

 [дата] ПОДПИС
ПЕЧАТ
[име и фамилия]
[качество  на  представляващия
участника]



Образец № 4

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 
изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и 
попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП  3  . Позоваване на съответното обявление4, 
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: 2016/S 043–071101
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която
позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 
идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския 
съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на 
обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към 
публикация на национално равнище):  [……]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
Идентифициране на възложителя5 Отговор: Община Сухиндол
Име: 
За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: „Изработване  на  инвестиционен

проект  във  фаза  технически  проект  за
обект  „Рехабилитация  на  водопроводи  в
населени  места  от  община  Сухиндол,
област Велико Търново“ и осъществяване 

3 Службите  на  Комисията  ще  предоставят  безплатен  достъп  до  електронната
система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори,
доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

4 За  възлагащите  органи:  или  обявление  за  предварителна  информация,
използвано  като  покана  за  участие  в  състезателна  процедура,  или  обявление  за
поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за
участие  в  състезателна  процедура,  обявление  за  поръчка или  обявление  за
съществуването на квалификационна система.

5 Информацията да се копира от раздел I,  точка I.1 от съответното обявление. В
случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете
имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.



на  авторски  надзор  по  време  на
строителството“

Название или кратко описание на поръчката6: Предмет  на  настоящата  поръчка  е
изработване  на  инвестиционен  проект  във
фаза технически проект за рехабилитация на
водоснабдителни  мрежи  в  гр.Сухиндол  и
с.Коевци и осъществяване на авторски надзор
по време на строителството.

Референтен номер на досието, определен 
от възлагащия орган или възложителя (ако
е приложимо)7:

[   ]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 
икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация: Отговор:

Име: [   ]

Идентификационен  номер  по  ДДС,  ако  е
приложимо:

Ако  не  е  приложимо,  моля  посочете  друг
национален  идентификационен  номер,  ако  е
необходимо и приложимо

[   ]

[   ]

Пощенски адрес: [……]

Лице или лица за контакт8:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет  адрес  (уеб  адрес)  (ако  е
приложимо):

[……]

[……]

[……]

[……]

Обща информация: Отговор:

6 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

7 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

8 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото
е необходимо.



Икономическият оператор микро-, малко или
средно предприятие ли е9?

[] Да [] Не

Само  в  случай че  поръчката  е  запазена  10  :  
икономическият  оператор  защитено
предприятие ли е или социално предприятие11,
или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста  на  програми  за  създаване  на
защитени  работни  места?
Ако  „да“,  какъв  е  съответният  процент
работници с увреждания или в неравностойно
положение?
Ако  се  изисква,  моля,  посочете  въпросните
служители към коя  категория  или категории
работници с увреждания или в неравностойно
положение принадлежат.

[] Да [] Не

[…]

[….]

Ако  е  приложимо,  посочете  дали
икономическият  оператор  е  регистриран  в
официалния  списък  на  одобрените
икономически  оператори  или  дали  има
еквивалентен  сертификат  (напр.  съгласно
национална  квалификационна  система
(система за предварително класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:
Моля,  отговорете  на  въпросите  в
останалите части от този раздел, раздел Б и,
когато  е  целесъобразно,  раздел  В  от  тази
част,  попълнете  част  V,  когато  е
приложимо,  и  при  всички  случаи
попълнете и подпишете част VI. 

а) Моля посочете наименованието на списъка 
или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е 
приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или 
за сертифицирането е наличен в електронен 
формат, моля, посочете:

a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

9 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-,
малки  и  средни  предприятия  (ОВ  L  124,  20.5.2003  г.,  стр.  36). Тази  информация  се
изисква  само  за  статистически  цели.  
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица  и чийто
годишен  оборот  и/или  годишен  счетоводен  баланс  не  надхвърля  2  млн.  евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица  и чийто
годишен  оборот  и/или  годишен  счетоводен  баланс не  надхвърля  10  млн.  евро.
Средни  предприятия,  предприятия,  които  не  са  нито  микро-,  нито  малки
предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не
надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43
милиона евро.

10 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
11 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с

увреждания или в неравностойно положение.



в) Моля, посочете препратки към 
документите, от които става ясно на какво се 
основава регистрацията или сертифицирането 
и, ако е приложимо, класификацията в 
официалния списък12:
г) Регистрацията или сертифицирането 
обхваща ли всички задължителни критерии за 
подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата 
информация в част ІV, раздели А, Б, В или 
Г според случая  САМО ако това се изисква 
съгласно съответното обявление или 
документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да 
представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия 
орган или възложителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен достъп 
до национална база данни във всяка държава 
членка?
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: 

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Форма на участие: Отговор:

Икономическият  оператор  участва  ли  в
процедурата  за  възлагане  на  обществена
поръчка  заедно  с  други  икономически
оператори13?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия 
оператор в групата (ръководител на групата, 
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически 
оператори, които участват заедно в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на 
участващата група:

а): [……]

б): [……]

в): [……]

Обособени позиции Отговор:

Когато е приложимо, означение на [   ]

12 Позоваванията  и  класификацията,  ако  има  такива,  са  определени  в
сертификацията.

13 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или
други подобни.



обособената/ите позиция/и, за които 
икономическият оператор желае да направи 
оферта:

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка:
Представителство, ако има такива: Отговор:
Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 
необходимо: 

[……];
[……]                                                  

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……]
Пощенски адрес: [……]
Телефон: [……]
Ел. поща: [……]
Ако е необходимо, моля да предоставите 
подробна информация за представителството 
(форми, обхват, цел...):

[……]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ
СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет: Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли 
капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, посочени в част IV, и 
критериите и правилата (ако има такива), 
посочени в част V по-долу? 

[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно 
раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са 
свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за 
контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които 
предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти14, доколкото тя 
има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква
изрично от възлагащия орган или възложителя)

14 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част
IV, раздел В, точка 3:



Възлагане на подизпълнители: Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли 
да възложи на трети страни изпълнението 
на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 
моля, приложете списък на предлаганите 
подизпълнители: 
[……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към
информацията съгласно настоящия раздел,  моля да предоставите информацията, изисквана
съгласно  раздели  А  и  Б  от  настоящата  част  и  част  ІІІ  за  всяка  (категория)  съответни
подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация15:

2. Корупция16:

3. Измама17:

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности18:

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм19

6. Детски труд и други форми на трафик на хора20

15 Съгласно  определението  в  член  2  от  Рамково  решение  2008/841/ПВР на
Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300,
11.11.2008 г., стр. 42).

16 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в
която  участват  длъжностни  лица  на  Европейските  общности  или  длъжностни  лица
на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2,
параграф 1  от  Рамково  решение 2003/568/ПВР  на  Съвета  от  22  юли  2003 г.  относно
борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание
за  изключване  обхваща  и  корупцията  съгласно  определението  в  националното
законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

17 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси
на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

18 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от
13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това
основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие
или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково
решение.

19 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г.  за  предотвратяване  използването на
финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
(ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

20 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския
парламент  и  на  Съвета  от  5  април  2011  г.  относно  предотвратяването  и  борбата  с



Основания, свързани с наказателни присъди 
съгласно националните разпоредби за 
прилагане на основанията, посочени в 
член 57, параграф 1 от Директивата:

Отговор:

Издадена ли е по отношение на 
икономическия оператор или на лице, което 
е член на неговия административен, 
управителен или надзорен орган или което 
има правомощия да го представлява, да взема 
решения или да упражнява контрол в рамките 
на тези органи, окончателна присъда във 
връзка с едно от изброените по-горе 
основания, която е произнесена най-много 
преди пет години, или съгласно която 
продължава да се прилага период на 
изключване, пряко определен в присъдата? 

[] Да [] Не
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на 
документа):
[……][……][……][……]21

Ако „да“, моля посочете22:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 

б) [……]
в) продължителността на срока на изключване 
[……] и съответната(ите) точка(и) [   ]
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете: (уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]23

В случай на присъда, икономическият 
оператор взел ли е мерки, с които да докаже 
своята надеждност въпреки наличието на 
съответните основания за изключване24 
(„реабилитиране по своя инициатива“)?

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки25:

[……]

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 

Плащане на данъци или Отговор:

трафика на хора и защитата  на  жертвите от  него и  за замяна на Рамково решение
2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

21 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
22 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
23 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
24 В  съответствие  с  националните  разпоредби  за  прилагане  на  член 57,

параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.
25 Като  се  има  предвид  естеството  на  извършените  престъпления

(еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността
на мерките, които ще бъдат предприети. 



социалноосигурителни вноски:
Икономическият оператор изпълнил ли е 
всички свои задължения, свързани с 
плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, както в 
страната, в която той е установен, така и в 
държавата членка на възлагащия орган или 
възложителя, ако е различна от страната на 
установяване?

[] Да [] Не

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на 
задълженията:
1) чрез съдебно решение или 
административен акт:

– Решението  или  актът
с  окончателен  и  обвързващ
характер ли е?

– Моля,  посочете  датата  на
присъдата  или
решението/акта.

– В  случай  на  присъда  —
срокът на изключване,  ако е
определен  пряко в
присъдата:

2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил ли е 
задълженията си, като изплати или поеме 
обвързващ ангажимент да изплати 
дължимите данъци или 
социалноосигурителни вноски, 
включително, когато е приложимо, всички 
начислени лихви или глоби?

Данъци Социалноосигурителни 
вноски

a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

– [] Да [] Не

– [……]

– [……]

в2) [ …]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, 
опишете подробно:
[……]

a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не

– [] Да [] Не

– [……]

– [……]

в2) [ …]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете 
подробно: [……]

Ако съответните документи по отношение 
на плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски е на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,
точно позоваване на документа): 26

[……][……][……][……]

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ27

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да 
обхваща няколко различни форми на поведение. 

26 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
27 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС



Информация относно евентуална 
несъстоятелност, конфликт на интереси 
или професионално нарушение

Отговор:

Икономическият оператор нарушил ли е, 
доколкото му е известно, задълженията си в
областта на екологичното, социалното или 
трудовото право28?

[] Да [] Не

Ако „да“, икономическият оператор взел ли е
мерки, с които да докаже своята надеждност 
въпреки наличието на основанието за 
изключване („реабилитиране по своя 
инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……]

Икономическият оператор в една от следните 
ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по 
несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 
от сходна процедура съгласно националните 
законови и подзаконови актове29, или
д) неговите активи се администрират от 
ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

– Моля представете подробности:

– Моля,  посочете  причините,  поради
които  икономическият  оператор  ще
бъде  в  състояние  да  изпълни
поръчката,  като  се  вземат  предвид
приложимите  национални  норми  и
мерки  за  продължаване  на
стопанската  дейност  при  тези
обстоятелства30?

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[] Да [] Не

– [……]

– [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

Икономическият оператор извършил ли е 
тежко професионално нарушение31? 

[] Да [] Не,

 [……]

28 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане
на  обществена  поръчка  в  националното  право,  в  обявлението  или
документацията  за  обществената  поръчката  или  в  член 18,  параграф 2  от
Директива 2014/24/ЕС

29 Вж.  националното  законодателство,  съответното  обявление  или
документацията за обществената поръчка.

30 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически
оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е),  е  задължително съгласно
приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.



Ако „да“, моля, опишете подробно: Ако „да“, икономическият оператор предприел 
ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?
[] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……]

Икономическият оператор сключил ли е 
споразумения с други икономически 
оператори, насочени към нарушаване на 
конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор предприел 
ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?
[] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……]

Икономическият оператор има ли информация
за конфликт на интереси32, свързан с 
участието му в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

Икономическият оператор или свързано с 
него предприятие, предоставял ли е 
консултантски услуги на възлагащия орган 
или на възложителя или участвал ли е по 
друг начин в подготовката на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

Случвало ли се е в миналото договор за 
обществена поръчка, договор за поръчка с 
възложител или договор за концесия на 
икономическия оператор да е бил предсрочно 
прекратен или да са му били налагани 
обезщетения или други подобни санкции във 
връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“,  икономическият оператор предприел 
ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?
[] Да [] Не 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
[……]

Може ли икономическият оператор да 
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни 
при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на 
основания за изключване или за изпълнението
на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави 
придружаващите документи, изисквани от 

[] Да [] Не

31 Ако  е  приложимо,  вж.  определенията  в  националното
законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената
поръчка.

32 Както  е  посочено  в  националното  законодателство,  съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.



възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено 
влияние върху процеса на вземане на решения
от възлагащия орган или възложителя, да 
получи поверителна информация, която може 
да му даде неоправдани предимства в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, или да предостави поради 
небрежност подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние върху 
решенията по отношение на изключването, 
подбора или възлагането?

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ
В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични национални основания за 
изключване

Отговор:

Прилагат ли се специфичните национални 
основания за изключване, които са посочени
в съответното обявление или в 
документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в 
съответното обявление или в 
документацията за поръчката са достъпни 
по електронен път, моля, посочете:

[…] [] Да [] Не

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]33

В случай че се прилага някое специфично 
национално основание за изключване, 
икономическият оператор предприел ли е 
мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[] Да [] Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) 
икономическият оператор заявява, че

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган 
или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, 
посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в 
раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване на всички изисквани критерии за 
подбор

Отговор:

Той отговаря на изискваните критерии за 
подбор:

[] Да [] Не

33 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Годност Отговор:
1) Той е вписан в съответния 
професионален или търговски регистър в 
държавата членка, в която е установен34:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[…]
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или 
членство в определена организация, за да 
може икономическият оператор да изпълни 
съответната услуга в държавата на 
установяване? 

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали 
икономическият оператор го притежава: […] [] Да
[] Не
 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо и финансово състояние Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 
финансови години, изисквани в съответното 
обявление или в документацията за поръчката,
е както следва:
и/или 
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 
години, изисквани в съответното обявление
или в документацията за поръчката, е 
както следва35():
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: 
[……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……]
[…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 
стопанската област, обхваната от 
поръчката и посочена в съответното 
обявление,  или в документацията за 
поръчката, за изисквания брой финансови 

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

34 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС;  възможно е
по отношение на икономическите оператори от  някои държави членки да се
прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

35 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка.



години, е както следва:
и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в 
областта и за броя години, изисквани в 
съответното обявление или 
документацията за поръчката, е както 
следва36:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

(брой години, среден оборот): [……],[……]
[…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……]

3) В случай че липсва информация относно 
оборота (общия или конкретния) за целия 
изискуем период, моля, посочете датата, на 
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:

[……]

4) Що се отнася до финансовите 
съотношения37, посочени в съответното 
обявление, или в документацията за 
обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че реалната им стойност е, 
както следва:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

(посочване на изискваното съотношение — 
съотношение между х и у38 — и стойността):
[…], [……]39

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

5) Застрахователната сума по неговата 
застрахователна полица за риска 
„професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

6) Що се отнася до другите икономически 
или финансови изисквания, ако има 
такива, които може да са посочени в 
съответното обявление или в документацията 
за обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която 
може да е била посочена в съответното 
обявление или в документацията за 
обществената  поръчка, е достъпна по 
електронен път, моля, посочете:

[…]

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението.

36 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка.

37 Например съотношението между активите и пасивите.
38 Например съотношението между активите и пасивите.
39 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



Технически и професионални способности Отговор:
1а) Само за обществените поръчки за 
строителство:
През референтния период40 икономическият 
оператор е извършил следните строителни 
дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно 
доброто изпълнение и резултат от най-
важните строителни работи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

Брой години (този период е определен в 
обявлението или документацията за обществената
поръчка):  [……]
Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

1б) Само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за 
услуги:
През референтния период41 икономическият 
оператор е извършил следните основни 
доставки или е предоставил следните 
основни услуги от посочения вид: При 
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 
датите и получателите, независимо дали са 
публични или частни субекти42:

Брой години (този период е определен в 
обявлението или документацията за обществената
поръчка): [……]

Описание Суми Дати Получате
ли

2) Той може да използва следните технически
лица или органи43, особено тези, отговарящи 
за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство 
икономическият оператор ще може да 
използва технически лица или органи при 
извършване на строителството:

[……]

[……]

3) Той използва следните технически 
съоръжения и мерки за гарантиране на 
качество, а съоръженията за проучване и 
изследване са както следва: 

[……]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в
състояние да прилага следните системи за 
управление и за проследяване на веригата 
на доставка:

[……]

5) За комплексни стоки или услуги или, по 
изключение, за стоки или услуги, които са 
със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли 
извършването на проверки44 на неговия 
производствен или технически капацитет и,

[] Да [] Не

40 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и
да приемат опит отпреди повече от пет години.

41 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и
да приемат опит отпреди повече от три години.

42 С други думи,  всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът
следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

43 За  техническите  лица  или  органи,  които  не  са  свързани  пряко  с
предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно
посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

44 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова
страна,  от  негово  име  от  компетентен  официален  орган  на  държавата,  в  която  е
установен доставчикът на стоки или услуги;



когато е необходимо, на средствата за 
проучване и изследване, с които разполага, 
както и на мерките за контрол на 
качеството?
6) Следната образователна и професионална
квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител,
и/или (в зависимост от изискванията, 
посочени в обявлението, или в 
документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:

a) [……]

б) [……]
7) При изпълнение на поръчката 
икономическият оператор ще може да 
приложи следните мерки за управление на 
околната среда:

[……]

8) Средната годишна численост на състава 
на икономическия оператор и броят на  
ръководния персонал през последните три 
години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

9) Следните инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване ще бъдат на негово 
разположение за изпълнение на договора:

[……]

10) Икономическият оператор възнамерява 
евентуално да възложи на подизпълнител45 
изпълнението на следната част (процентно 
изражение) от поръчката:

[……]

11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави 
изискваните мостри, описания или снимки на 
продуктите, които не трябва да са придружени
от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор 
декларира, че ще осигури изискваните 
сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[…] [] Да [] Не

 [] Да[] Не 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да 
представи изискваните сертификати, 
изготвени от официално признати 
институции или агенции по контрол на 
качеството, доказващи съответствието на 
продуктите, които могат да бъдат ясно 
идентифицирани чрез позоваване на 
технически спецификации или стандарти, 
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?

[] Да [] Не

45 Ако икономическият оператор   е решил   да възложи подизпълнението на
част от договора  и ще използва капацитета на подизпълнителя,  за да изпълни тази
част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II,  раздел В по-
горе.



Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства могат да бъдат 
представени:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от 
възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената 
поръчка, посочена в обявлението.
Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление

Отговор:

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи и доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за хора с 
увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно схемата за 
гарантиране на качеството могат да бъдат 
представени:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
задължителните стандарти или системи за 
екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно 
стандартите или системите за екологично 
управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, моля, 
посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган 
или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, 
които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която 
може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на 
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа
в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в 
обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 
състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя Отговор:
Той изпълнява целите и [……]



недискриминационните критерии или 
правила, които трябва да бъдат приложени, за 
да се ограничи броят на кандидатите по 
следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати 
или други форми на документални 
доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 
дали икономическият оператор разполага с 
изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми 
на документални доказателства са на 
разположение в електронен формат46, моля, 
посочете за всички от тях: 

[…] [] Да [] Не47

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……][……]48

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че
е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи
указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк
достъп  до  съответната  национална  база  данни  във  всяка  държава  членка,  която  е  достъпна
безплатно49; или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно50, възлагащият орган или възложителят вече
притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
която е  предоставена  в  [посочете съответната част,  раздел/  точка/и]  от настоящия
Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за
възлагане  на  обществена  поръчка: (кратко  описание,  препратка  към  публикацията  в
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място  подпис(и):  [……]

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

46 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

47 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
48 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
49 При  условие,  че  икономическият  оператор  е  предоставил  необходимата

информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на
документацията),  която  позволява  на  възлагащия  орган  или  на  възложителя  да  го
направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие
за достъп. 

50 В  зависимост  от  националните  разпоредби  за  прилагането  на  член 59,
параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС



...........................................................................................................................................................
[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], регистрирано
в  [......................…]  с  данни  по  регистрацията:  […],  регистрация  по  ДДС:
[..........................................…], 

със  седалище  [........................................................................................................................…]  и
адрес на управление [........................................................................................................…],

адрес  за кореспонденция:  [..........................................................................................…],  телефон
за  контакт  [...............................…],  факс  [..............................................…],  електронна  поща
[................................................................…]

банкова сметка: [.................................................................................…]

представлявано  от  ...........................................................................................[трите  имена]  в
качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество]

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване
на  инвестиционен  проект  във  фаза  технически  проект  за  обект  „Рехабилитация  на
водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област  Велико  Търново“ и
осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Запознат/а съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемам

го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител,
ще  сключа  договора  изцяло  в  съответствие  с  проекта,  приложен  към документацията  за
участие, в законоустановения срок.

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

__________________г. Декларатор: ________________
(дата на подписване)                           (подпис)

Образец № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за срок на валидност на офертата



...........................................................................................................................................................
[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], регистрирано
в  [......................…]  с  данни  по  регистрацията:  […],  регистрация  по  ДДС:
[..........................................…], 

със  седалище  [........................................................................................................................…]  и
адрес на управление [........................................................................................................…],

адрес  за кореспонденция:  [..........................................................................................…],  телефон
за  контакт  [...............................…],  факс  [..............................................…],  електронна  поща
[................................................................…]

банкова сметка: [.................................................................................…]

представлявано  от  ...........................................................................................[трите  имена]  в
качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество]

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване
на  инвестиционен  проект  във  фаза  технически  проект  за  обект  „Рехабилитация  на
водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област  Велико  Търново“ и
осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

ДЕКЛАРИРАМ:

С  подаване  на  настоящата  оферта  декларираме,  че  сме  съгласни  валидността  на
нашата оферта да бъде ................. (.......................................) месеци, считано от крайния срок
за получаване на офертите

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

__________________г. Декларатор: ________________
(дата на подписване)                           (подпис)

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки



Долуподписаният/ата _____________________________________________________ 
с ЕГН _________________, в качеството ми на _____________________________________

         (посочете длъжността, която заемате)
на  __________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _________________________, 
          (посочете името на участника)
със  седалище  и  адрес  на  управление  ______________________________________
_____________________________________________________________________________,
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване
на  инвестиционен  проект  във  фаза  технически  проект  за  обект  „Рехабилитация  на
водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област  Велико  Търново“ и
осъществяване на авторски надзор по време на строителството“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част
„………………….“ да  се  счита  за  конфиденциална,  тъй  като  съдържа търговска  тайна,  с
оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.

*Участниците  не  могат  да  се  позовават  на  конфиденционалност  по  отношение  на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

__________________г. Декларатор: ________________
(дата на подписване)                           (подпис)

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелства по смисъла на



по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и

техните действителни собственици 

...........................................................................................................................................................
[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], регистрирано
в  [......................…]  с  данни  по  регистрацията:  […],  регистрация  по  ДДС:
[..........................................…], 

със  седалище  [........................................................................................................................…]  и
адрес на управление [........................................................................................................…],

адрес  за кореспонденция:  [..........................................................................................…],  телефон
за  контакт  [...............................…],  факс  [..............................................…],  електронна  поща
[................................................................…]

банкова сметка: [.................................................................................…]

представлявано  от  ...........................................................................................[трите  имена]  в
качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество]

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник е регистриран в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, а именно: .................................

2. Представляваното  от  мен  дружество  е  /  не  е  свързано  с  лица,  регистрирани  в
юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим  /ненужното  се  зачертава/,  а
именно: ............................

3. Представляваният  от  мен  участник  попада  в  изключението  на  чл.  4,  т.  ......  от
Закона  за  икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани  в
юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим,  свързаните  с  тях  лица  и  техните
действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален  данъчен  режим  или  е  свързано  с  лица,  регистрирани  в  юрисдикции  с
преференциален данъчен режим.

4.  Запознат  съм  с  правомощията  на  възложителя  по  чл.  6,  ал.  4  от  Закона  за
икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани в  юрисдикции  с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,
вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

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

................................ г. Декларатор: .......................................
(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец № 9

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл.101, ал.11 от ЗОП



...........................................................................................................................................................
[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], регистрирано
в  [......................…]  с  данни  по  регистрацията:  […],  регистрация  по  ДДС:
[..........................................…], 

със  седалище  [........................................................................................................................…]  и
адрес на управление [........................................................................................................…],

адрес  за кореспонденция:  [..........................................................................................…],  телефон
за  контакт  [...............................…],  факс  [..............................................…],  електронна  поща
[................................................................…]

банкова сметка: [.................................................................................…]

представлявано  от  ...........................................................................................[трите  имена]  в
качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество]

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени
поръчки (ЗОП) с предмет:  „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически
проект за обект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол,
област  Велико  Търново“ и  осъществяване  на  авторски  надзор  по  време  на
строителството“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в процедурата.

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

................................ г. Декларатор: .......................................
(дата на подписване) (подпис и печат)

Проект

Д О Г О В О Р
за възлагане на обществена поръчка с предмет:



„Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект
„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област Велико

Търново“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

Днес, ________________ г., в гр. Сухиндол, между:

ОБЩИНА СУХИНДОЛ,  с  адрес:  гр.Сухиндол,  област В.  Търново,  ул.  „Росица” №
106, ЕИК по БУЛСТАТ: 000133997, представлявана от инж. Пламен Димитров Чернев - кмет
и Полина Бориславова Денева – директор на дирекция „ФБЧР”, от една страна, наричана по-
долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

____________________, със  седалище  и  адрес  на  управление:  _________________,
ЕИК  ______________,  представлявано  от  _____________________  в  качеството  на
______________________, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение № ___________ от
__________________  г.  на  кмета  на  община  Сухиндол за  класиране  на  участниците  и
определяне на изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект
за обект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, област
Велико Търново“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“,
открита с Решение № ____________ от ____________ г, се сключи настоящият договор за
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1)  Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши:  „Изработване

на  инвестиционен  проект  във  фаза  технически  проект  за  обект  „Рехабилитация  на
водопроводи  в  населени  места  от  община  Сухиндол,  област  Велико  Търново“ и
осъществяване  на  авторски  надзор  по  време  на  строителството“ по  Подобект  1:
„Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр.Сухиндол, община Сухиндол”
и Подобект 2: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Коевци, община
Сухиндол”, за кандидатстване на община Сухиндол по програми, финансирани със средства
от  европейския  и/или  националния  бюджет,  съгласно  условията  на  настоящия  договор,
Техническото задание - Приложение № 1 и приети: Техническо предложение – Приложение
№ 2 и Ценово предложение – Приложение № 3, явяващи се неразделна част от настоящия
договор (наричана за краткост услугата).

(2) Обхватът  на  предмета  на  договора  включва  следните  етапи  на  изпълнение:
изработване  на  инвестиционен  проект  във  фаза  технически  проект и  осъществяване  на
авторски надзор по време на строителството.

(3) Дейностите, предмет на настоящия договор ще бъдат изпълнявани при условия на
отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.

Чл. 3. (1) Срокът за  изработване  на  инвестиционен  проект  във  фаза  технически
проект  с  подробни  количествени  и  количествено  –  стойностни  сметки  по  всички
проектни части и подобекти - до ......... (словом .............................)  календарни  дни,
считано от датата на  предаване на необходимите изходни данни за изработване на проекта,



констатирано с двустранен протокол, съставен и подписан от представители на двете страни
по договора.

(2) Срокът  за  отстраняване  на  забележки/пропуски  по  инвестиционния  проект  от
страна  на  Изпълнителя  е  ....... (словом:  .............................................) календарни  дни  от  от
датата на получаването им в писмен вид от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва
да тече от датата на  подписване на протокол за  откриване на строителната площадка и за
определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за  съставяне  на  актове  и  протоколи  по  време  на  строителството) и  приключва  с
въвеждане на строежа в експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ.

Чл. 4. Място на изпълнение на поръчката е територията на община Сухиндол, област
Велико Търново.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) Общата цена за  изпълнение на договора,  съгласно Ценовото предложение

(Приложение № 3) на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е в размер на  _________ /___________________/
лева без ДДС или _________ /___________________/ лева с ДДС, която включва:

1. Обща цена за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект в
размер  на  _________  /___________________/ лева без  ДДС  или  _________
/___________________/ лева с ДДС, в това число:

1.1. Обща цена за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект
за  Подобект  1:  „Рехабилитация  на  част  от  вътрешна  водопроводна  мрежа  в
гр.Сухиндол, община Сухиндол” в размер на  _________ /___________________/ лева без
ДДС или _________ /___________________/ лева с ДДС.

1.2. Обща цена за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект
за  Подобект 2:  „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Коевци,
община  Сухиндол” в  размер  на  _________  /___________________/ лева без  ДДС  или
_________ /___________________/ лева с ДДС.

2. Обща цена  за  осъществяване  на  авторски  надзор по време на  строителството в
размер  на  _________  /___________________/ лева без  ДДС  или  _________
/___________________/ лева с ДДС, в това число:

2.1. Обща цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството за
Подобект 1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр.Сухиндол,
община  Сухиндол” в  размер  на  _________  /___________________/ лева без  ДДС  или
_________ /___________________/ лева с ДДС.

2.2. Обща цена за осъществяване на авторски надзор по време на строителството за
Подобект  2:  „Рехабилитация  на  част  от  вътрешна  водопроводна  мрежа  в  с.Коевци,
община  Сухиндол” в  размер  на  _________  /___________________/ лева без  ДДС  или
_________ /___________________/ лева с ДДС. 

(2)  Предложените  цени  са  окончателни,  не  подлежат  на  увеличаване  за  срока  на
договора и включват всички разходи всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
дейностите по поръчката, в описания вид и обхват в техническата спецификация.

(3) Цената по ал. 1 не подлежи на промяна, освен в следните случаи:

1.  По приложимите случаи съгласно Закона за обществените поръчки.

2.  В случай, че финансиращият орган одобри суми по-малки от посочените в ал. 1,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще  изплати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение  в  размер  до
одобрените от финансиращия орган суми.



3.  В  случай,  че  финансиращият  орган  по  проекта  не  одобри  платени  от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми, в резултат на
несвършена  или  некачествено  извършена  работа,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява
съответните дължими суми в едно с размера на наложените санкции, в срок от 10 работни
дни от получаване на искане за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 4, ал. 1,
както следва:

1. Авансово плащане в размер на 50% от цената по чл. 4, ал. 1, т. 1 за изработване
на инвестиционен проект, платима в срок до 15 календарни дни, след получено Авансово
плащане по подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова
помощ по проекта и издадена фактура в оригинал от изпълнителя.

2.  Окончателно  плащане в  размер  на  50% от  цената по  чл.  4,  ал.  1,  т.  1  за
изработване на инвестиционен проект, платима в срок до 15 календарни дни след приемане
на инвестиционния проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемо-
предавателен протокол, и издадена фактура в оригинал от изпълнителя.

3.  Авансово  плащане в  размер  на  50%  от  цената  по  чл.  4,  ал.  1,  т.  2 за
осъществяване  на  авторски  надзор по  време  на  строителството,  платима  в  срок  до  15
календарни дни, след подписване на протокол за откриване на строителната площадка и за
определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издадена фактура в
оригинал от изпълнителя.

4.  Окончателно  плащане в  размер  на  50% от  цената  по  чл.  4,  ал.  1,  т.  2 за
осъществяване  на  авторски  надзор по  време  на  строителството,  платима  в  срок  до  15
календарни  дни  след  въвеждане  на  строежа  в  експлоатация, подписване  на  двустранен
протокол  за  упражнен  авторски  надзор  по  време  на  строителството  и  издадена  фактура  в
оригинал от изпълнителя.

(2)  Плащанията  по  ал.  1  са  дължими единствено  и  само  при  сключен  договор  за
отпусната  финансова  помощ  за  финансиране  на  проекта.  В  случай  на  получен  отказ  за
финансиране на проектното предложение,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждението
по чл. 4, ал. 1, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане, обезщетение за
вреди,  неустойки  и пропуснати  ползи,  както  и  други  обезщетения  от  какъвто  и  да  било
характер или предмет.

(3) Плащането  се  извършва в  български  лева  по банков  път,  по  следната  банкова
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: __________________

IBAN: ___________________

BIC: _____________________

(4) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено  в  3-дневен  срок  от  настъпване  на  промяната.  В  случай  че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в този срок, плащането по сметката се
счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено.

(5) Когато  частта  от  предмета  на  договора,  която се  изпълнява  от  подизпълнител,
може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя51.

51 Този текст се оставя само в случай, че ще се използва подизпълнител.



  (6) Разплащанията  по  ал.  5  се  осъществяват  въз  основа  на  искане,  отправено  от
подизпълнителя  до  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  който  го  предоставя  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му52.

  (7) Към искането по ал. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително предоставя становище, от
което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими53.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ОТЧЕТНОСТ
Чл.  6.  (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема  изпълнението  на  дейностите,  предмет  на

настоящия договор, чрез свои представители, ако последните са извършени пълно, точно и с
дължимата грижа.

(2)  След изготвянето на проекта,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
проектна  документация  в  5  (пет)  еднообразни  екземпляра  на  хартия  и  един  на  оптичен
носител (CD) за разглеждане и приемане.

(3)  Предаването на инвестиционния проект се извършва с двустранен приемателно-
предавателен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4)  При констатиране  на пропуски на  представения за  съгласуване и одобрение
проект  от  компетентните  органи,  след  писмено  уведомяване  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани  същите за своя сметка в срока по чл. 3, ал. 2 от
получаване на уведомлението.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на възражения относно изпълнението на настоящия
договор, които предявява писмено. 

Чл. 7. При всяко констатирано непълно или неточно изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
или негови представители съставят констативен протокол. Протоколът се изготвя в 2 (два)
екземпляра, като единият се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи всички документи, доклади, или други продукти и материали, изготвени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор. 

2. Да иска изпълнението на услугите по договора, в срок, по реда и при условията,
договорени между страните;

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да проверява изпълнението на видовете работи по
всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. При констатиране на некачествено извършени работи или отклонения от заданието
за проектиране, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на работите
до отстраняване на забележките/пропуските.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да  осигури  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието,  информацията  и  документите,
необходими му за качественото извършване на услугите по чл. 1; 

2. Да  уведомява  писмено  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  възникване  на  непредвидени

52 Този текст се оставя само в случай, че ще се използва подизпълнител.
53 Този текст се оставя само в случай, че ще се използва подизпълнител.



обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената
работа, в срок от 2 работни дни от датата на узнаване.

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 4,
по реда на чл. 5.

4. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок уговореното възнаграждение съгласно чл. 4;

2. Да иска от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими
му за качественото извършване на дейностите по чл. 1;

3. Да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и
информация  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  необходими  му  за  качественото
извършване на дейностите по чл. 1.

4.  Да  задържи копие  от  документите  или другите  продукти  и  материали,  по  този
договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1.  Да  извърши  услугите  качествено  и  в  срок,  според  изискванията  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изпълнява всичките му нареждания по предмета на
договора.

2.  Да  разработи  проекта  в  съответствие  със  заданието  за  проектиране  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срока за изпълнение и действащите нормативни разпоредби в Р.
България.

3.  Да  контролира  пълнотата  на  изходните  данни,  на  базата  на  които  се  извършва
подготовката за проектиране.

4.  Да  извършва  за  своя  сметка  всички  допълнително  възникнали  работи  за
проектиране, вследствие допуснати от него пропуски и грешки. Отстраняването на
забележките/пропуските са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се извършат в рамките
на договорения в чл. 3, ал. 2 срок.

5. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във
връзка с извършваните дейности по чл. 1;

6. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора,
като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална
компетентност, етичност и почтеност;

7. Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на
трети лица, извън посочените в офертата си подизпълнители;

8. Да осигури на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп
по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за
извършване  на  проверки  и  изготвяне  на  копия,  за  времето  на  изпълнение  на
договора и след това.

9. Изпълнителят не може да съобщава по никакъв повод на което и да е лице или
организация  поверителна  информация,  която  му  е  предоставена  или  която  е
придобил по друг начин, нито да оповестява каквато и да е информация, свързана с
препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от
него. Освен това, не може да използва в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация,
която му е предоставена или е получил в резултат на извършени от него в процеса
и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания. 



10. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
в съответствие с правилата на професионалната етика на професията,  към която
принадлежи и с  необходимата  дискретност.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  длъжен да  се
въздържа от публични изявления относно характера на проекта и дейността, която
извършва,  ако  не  е  изрично  упълномощен  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  както  и  от
дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не  може  да  обвързва  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по  какъвто  и  да  е
начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен,  когато
това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни. 

11.  Да предостави възможност на компетентните органи,  националните одитиращи
власти,  Европейската  комисия,  Европейската  служба  за  борба  с  измамите,
Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности, Република България и
външните  одитори да  извършват  проверки  чрез  разглеждане  на  документацията
или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен
одит,  ако  е  нужно,  въз  основа  на  оправдателни  документи  за  отчетеното,
счетоводни  документи  и  всякакви  други  документи,  имащи  отношение  към
финансирането на проекта.

12. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на
място;

13. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

14. Да предприеме съответните действия и да осигури визуалната идентификация на
предоставените услуги /Лого на ЕС с информация за източника на финансиране/.
Тези действия трябва да съответстват на правилата, публикувани от Европейската
Комисия 

15. Да информира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

16.  След  изпълнението  на  договора  да  предаде  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във
връзка  с  дейностите  в  изпълнение  на  договора.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може  да
задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за
цели,  несвързани  с  договора  без  изричното  писмено  съгласие  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.  Да  подпомага  ВЪЛОЖИТЕЛЯ в  процедурата  по  избор  на  изпълнител  за
съответните  СМР  в  обхвата  на  проекта,  като  дава  експертни  становища  по
запитвания на участниците-строители, отнасящи си за проекта.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че при констатации за редукция, корекция наложени
от страна на финансиращия орган, в съответния обхват на корекцията  е  налице
неизпълнение на задълженията му от настоящия договор, за което той отговаря.

(6)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи  отговорност  за  верността  и  законосъобразността  на
извършените от него услуги. 

(7) Проектът е изключителна интелектуална собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е под
защита на Закона за авторското право и сродните му права. Всички изменения на
този проект се съгласуват задължително с автора – ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8)  Правата  по  предходната  алинея  не  допускат  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да  откаже
необходимото съдействие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на проекта в
последващите етапи на реализацията му. В случай на такъв отказ ще се счита, че е
налице виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира  изпълнението  на  произтичащите  от  настоящия
договор свои задължения с представена към момента на сключване на настоящия договор
гаранция за изпълнение в размер на ________ /__________________/ лева, представляваща 3
% (три процента) от общата цена на договора без ДДС под формата на__________54.

Чл. 10. (1) Гаранцията по чл. 9 се освобождава поетапно, както следва:

1.  2% (два  процента)  от  посочената  в  чл.  4,  ал.  1,  т.  1  на  договора  обща  цена  за
изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект - в срок до 30 (тридесет)
дни след съгласуване и одобрение на инвестиционния проект от компетентния орган по чл.
145 от ЗУТ, и отправено искане за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.  Остатъкът  от  гаранцията  по  чл.  9,  представляваща  сума  в  размер  на  1%  (един
процент)  от  посочената  в  чл.  4,  ал.  1,  т.  1  на  договора цена без  ДДС за  изработване  на
инвестиционен проект във фаза технически проект и 3% (три процента) от посочената в чл.
4, ал. 1, т. 2 на договора цена без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на
строителството - в срок до 30 (тридесет) дни след окончателното разплащане по договора.  

(2)  В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме
лиценза,  или откаже да  заплати  предявената  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в  3 (три)  дневен
срок,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има  право  да  поиска,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава  да
предостави в срок до 5 (пет) работни дни от искането съответната заместваща гаранция от
друга банкова институция, съгласувана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.55

(3) Изискванията  по  ал.  (2)  се  прилагат  и  в  случай,  че  участникът  е  представил
застраховка, която обезпечава изпълнението по договора, чрез покритие на отговорността на
изпълнителя56.

(4)  В случай,  че  гаранцията  за  изпълнение  е  представена  под  формата  на  банкова
гаранция  или  застраховка,  освобождаването  се  извършва  чрез  предаване  на  оригинала  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  а в случай на представена гаранция под формата на парична сума – чрез
връщането й по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ57;

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение  на  договора  е  възникнал  спор  между  страните  относно  неизпълнение  на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съда;

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на
договора.

VIІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно
неизпълнение на договорните си задължения.

54 При подписване на договора се попълва "банкова гаранция", или "парична сума,
преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или застраховка, обезпечаваща изпълнението
чрез  покриване  на  отговорността  на  Изпълнителя,  в  зависимост  от  представената
гаранция за изпълнение.

55 Този текст се оставя само в случай на представена банкова гаранция.
56 Този текст се оставя само в случай на представена застраховка.
57 Този  текст  се  оставя  само  в  случай  на  представена  банкова  гаранция  или

застраховка.



Чл. 12. При неспазване на сроковете по чл. 3, ал. 1 и ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от цената по чл. 4,
ал. 1, т. 1 без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от същата.

Чл. 13. (1)  При неточно изпълнение на договора от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои
представената гаранция за изпълнение.

(2) В случай че предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение не е
достатъчна  за  погасяване  на  претенция/и  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  неустойка  или
обезщетение, същият може да търси разликата по общия ред.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за претърпени загуби и
пропуснати  ползи  по  общия  ред,  ако  те  надхвърлят  общата  стойност  на  уговорената
неустойка.

Чл. 15. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прилага независимо от възможността на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати договора.

Чл.  16.  (1) Отговорността  на  страните  по  договора  се  изключва  в  случаите  на
непреодолима сила по смисъла на чл.  306 от Търговския закон.  В тези случаи срокът за
изпълнение на задълженията по договора се удължава със съответното време, в което трае
непреодолимата сила

(2)  В  случаите  по  ал.  1  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава  да  уведоми  незабавно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици
от  нея  за  изпълнението  на  договора,  както  и  с  грижата  на  добрия  търговец  да  направи
необходимото  за  запазване  интересите  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  ограничи  до  минимум
настъпването на вреди и/или загуби за същия.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолима сила в случай, че е
изпаднал в забава преди настъпването й.

VIIІ. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА58

Чл.  18.  (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва  договор  за  подизпълнение  с
подизпълнителите,  посочени  в  офертата.  Сключването  на  договор  за  подизпълнение  не
освобождава  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от  отговорността  му  за  изпълнение  на  договора  за
обществена поръчка.

(2)  В  срок  до  три  дни  от  сключването  на  договор  за  подизпълнение  или  на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата
подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора
или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена
забраната по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

(3)  В договора за подизпълнение следва да е включена клауза, че подизпълнителите
нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на
договора  за  подизпълнение,  както  и  информация  за  координаторите  по  изпълнението  на
договора с посочени: име, телефон за връзка, факс и ел. адрес.

(4)  Не  е  нарушение  на  забраната  по  ал.  3  доставката  на  стоки,  материали  или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка
не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора
за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

58 Този раздел се оставя само ако изпълнителят е обявил в офертата си, че ще
ползва подизпълнители.



(5)  При замяна или включване на подизпълнител  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 1 до 3.

(6)  Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена  поръчка  се  допуска  по  изключение,  когато  възникне  необходимост,  ако  са
изпълнени едновременно следните условия:

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

2. новият  подизпълнител  отговаря  на  критериите  за  подбор,  на  които  е  отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(7)  При замяна или включване на подизпълнител  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната
алинея.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време
на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 или чл. 55, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки, както и при нарушаване на забраната по ал. 3 в 14-дневен срок от
узнаването. В тези случаи  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при
спазване на условията и изискванията на ал. 1 - 5.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (2) Договорът се прекратява с:

1. изпълнението на задълженията по него;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 30
(тридесет) дни;

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство;

5. едностранно от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предизвестие от 30 (тридесет) дни, при което
същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане в размер съобразно извършеното до момента на
прекратяване действието на договора.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

7. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от всяка от страните,  при
условията на чл. 114 от ЗОП.

(2) Всяка  от  страните  може  да  развали  договора  в  случаите  при  условията  и
последиците на чл.  87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната
страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора:

1. при системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на негово задължение по
договора, което е продължило след отправено писмено възражение и предоставен срок за
изпълнение.

2. използва  подизпълнител,  без  да  е  декларирал  това  в  офертата  си,  или  използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.



ХI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.  21.  (1) Всички  съобщения  между  страните,  свързани  с  изпълнението  на  този

договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са изпратени на посочените в този
договор адреси за кореспонденция между страните.

(2) За дата на получаване се счита:

1. дата на предаването - при предаване на съобщението на ръка;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

3. датата на получаването - при изпращане по факс.

(3) Валидни адреси за кореспонденция по този договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес: …………………………………………….

Упълномощен представител: ......................................

Тел: ……………………;

Факс: ………………….;

Ел. поща: ……………..

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:

Упълномощен представител: ......................................

Тел:.......................................

Факс:.....................................

Ел. поща:...............................

(5) При  промяна  на  адреса  за  кореспонденция  или  лицата  –  упълномощени
представители по ал. 3, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3-дневен срок от
промяната.

(6) При  преобразуване  без  прекратяване,  промяна  на  наименованието,
правноорганизационната  форма,  седалището,  адреса  на  управление,  предмета  на  дейност,
срока  на  съществуване,  органите  на  управление  и  представителство,  вида  и  състава  на
колективния орган на управление на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  същият се задължава да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

XII. СПОРОВЕ
Чл.  22.  (1) Породените  от  този  договор  или  отнасящи се  до  него  спорове  между

страните,  включително  споровете,  породени  от  или  отнасящи  се  до  неговото  тълкуване,
недействителност,  неизпълнение или прекратяване се решават чрез  преговори между тях.
Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част
от договора.

(2) В случай че страните не постигнат договореност по реда на ал. 1, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българското право по общия исков ред.



ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си

или  част  от  тях  по  настоящия  договор,  освен  с  изричното  писмено  съгласие  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.  24.  Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга
клауза или на договора като цяло.

Чл. 25. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на
договорите  за  обществени  поръчки  се  прилагат  разпоредбите  на  Търговския  закон  и  на
Закона за задълженията и договорите.

Чл.  26.  (1) Предвид  факта,  че  настоящата  обществена  поръчка  е  открита  преди
приемане  на  нормативните  документи,  свързани с  реализирането  на  проекта,  предмет  на
поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването
на процедурата правила и указания на Управляващия орган на „ПРСР 2014 г. - 2020  г.”, които
поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на
договор уреждат по различен начин отношенията между страните,  имат предимство пред
клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в
нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други
документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на
плащане,  начина  на  отчитане,  както  и  всякакви други условия от  настоящата  процедура,
продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по
смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), като обхватът и естеството на
възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да
води до промяна в предмета на договора.

(2)  В случаите  на  настъпване  на  горните  юридически  факти  по ал.  1,  страните  се
съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите
изменения в допълнително споразумение към сключения договор.

Чл.  27. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Технически спецификации;

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се изготви и подписа в  3 /три/ еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:  …………………

Кмет на Община
Сухиндол            …………………….. /………………………/

            инж.Пламен Чернев
         

Директор на дирекция
„ФБЧР”    …………………..

   Полина Денева



Образец № 10

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

Днес, __________ 2016 г., бе извършен оглед от:

______________________________________________________________________________
(трите имена на лицето извършило огледа)

Представляващ _________________________________________________________________
(наименование на физическото или юридическото лице)

В качеството му на _____________________________________________________________
(длъжност)

ОТНОСНО: Обществена  поръчка  с  предмет  „Изработване  на  инвестиционен
проект  във  фаза  технически  проект  за  обект  „Рехабилитация  на  водопроводи  в
населени  места  от  община  Сухиндол,  област  Велико  Търново“ и  осъществяване  на
авторски надзор по време на строителството“

1. Заявявам,  че  съм  запознат  с  всички  условия  и  предмета  на  обществената
поръчка;

2. Задължавам  се  да  спазвам  условията  за  участие  в  обществената  поръчка  и
всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до нейното изпълнение;

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог
данни за поръчката;

4. Посетил  съм  обекта  и  предоставената  от  Възложителя  информация  е
достатъчна за подготовката и представянето на оферта.

Дата :___________ 2016 г.

Представител на участника Представител на възложителя
________________________ __________________________
/име, подпис/                       /име, подпис/



















IIPOTOKOJI
iro rur.54, sn. 7 oT npeBf,,t,lIlKa ta npEnarafle Hs

3arora ta o6uccraeHHTe ooprE,rKIl (IIII3OII)

or pa6orara Ha KoMHcHcra, Ha3HaqeHa c6c 3anoBe,q Il! pA-02-06-485 or 19.08.2016 r. ua
Klrera xa o6rquga C)xxuAon,qa H3B.6prxH noa6op Ha ftacrHHrIHTe, pa3rneAa, ouelH H Knacxpa
npercraBeHfiTe oQeprn a orr(pHTa npoueAypa 3a Bb3laraHe ua o6ueqrgesa noptqKa c
nperMer: ,,H:pa6orsaHe Ha (HBecrHur,roHeH npoeKr ata Qasa rexHr,rqecKri npoeKr 3a deKr
,,Pexa6unmaur.u Ha BoaonpoBoal.l B HaceJreHH Mecra or o6quHa CyxHH.[oJr, o6nacr BerHKo
TrpHoao" H ocaruecrBrBaHe Ha aBTopcKx Ha.q3op no BpeMe Ha crpoulencramo.., orKpr{Ta c
Peueuxe Ne PA-02-06-453114.07 .2016 r. Ha Kuem Ha o6uHHa CyxxH4or, c
uAenruQxraqxoHeH HoMep s AOfI: 00543-20 I 6-0004.

I. Ha 19.08.2016r. or 11.00 qaca B cra, Ne 13 a crpagara na o6ulnHa Cyxuslol, ua
ocHoBaHHe 3anoae4 Ne PA-02-06-485 or 19.08.201 6 r. aa Kr,rEra na o6uuHa cyxr.rnaon.
KOMHCH' B CACTAB:

Ilpe.qce.aare.l : Mapuue.na fleuqega lla:gauroea - Cexperap sa o6urnsa Cyxuu,uon

H 9,reHoge:
L KannH l-eopraea Mapevxoe - npaaocnoco6eu ropacr
2 tlemp feoprNea fletpor - luperrop al.rpexuul ,,A[TO', - o6utr.rHa CyxxH.qon
3. Tonro Bacnrea Tox,rea - ercnepr AOII BE-I693
4. Ba,reruu AraHacos flerxog - ercnepr AOfI BE-376

3anoqHa cBorra pa6ora no H3BrplrBaHero ua noa6opa Ha )rqaqrHhlu4Te, pa3rJrexaaHero!
oueH-f,BaHero H KnacHpaHero Ha noIaAeHHTe or[epu a npoqe,qypa ,,ny6nnvuo crgreaauue" la
Ba3aaraHe ua o6rqecraena noplqKa c ropenocorreHu-a npe,lMsr.

Ilo4a4eurre orfeptN :a yrac"rNe 6rxa npeAaaeHfl c nporoKon Ha npeAceAarem Ha
Kol,rucuc'ra or HroHa BaHqesa - cr.cneuuarncr ,,X5nraHH,rEpHH aefiuocrn" B relt , onpeaeaeH 3a
orBap,IHe Ha o$eprrre, H c4 KaKro creaBa:

Cneq no,,ryvaraHe na flporoxola no vl. 4g, ut.6 o.t [III3O[, flpe4ce.qare.rur Ha
rouacnxra un$opMHpa qrreHoBere 3a nocrbnr{rHTe otpeprr no peaa Ha rrxHoro noaaBaHe:

L Bx. }'G PA-02-20-2042 or03.08.2016r. l3:45 qaca
HFIBECTI,ITUJOHHO TIPOEKT}IPAHE EOOA
9700 rp. lllyueu
Vn. ,Jrc6en Kapareloa., Ne 3 l. et. 2
Ter.: 054/800 477 Qaxc:054/800 477
e-mail : zlatevd@abv.be

2, Bx, Ne PL-02-20-2359 or t2.08.20t6r. l6:30 qaca
KOHCOPTIT4yM f APAHI-U4.,I
9700 rp. [Ilynrex
Y,r. ,,Cte4xnexxe,, Ne I09, er. 3, oQnc g



Ten.: 0898 903 147

e-mail : conssar(a)abv.bg

3. Bx. Ns PA-02-20-2385 or 18.08.2016r. ll:45 qaca

CBEKO EI{EP|OItrOEKT AA
1574 rp. Corlur
6yn. ,,lllurneHcxu npoxog" Ne 65, er. 4
Ter.: 02i8 072 600 Qarc: 0219 719 596
e-mail : officerDsrveco.bs

Cneg xaro ce 3ano3Haxa cac crrncbKa Ha y"racrHnqrre, no,qaaH o+eprH, riJIeHoBe'I€ Ha

KoMHcHrra rrontJrHlo€ H no,zln]rcaxa aeK;rapaq[H no trr. 103, ar, 2 or 3OII.

Ha sace4annero Ha KoMucr.rrra He npucbcrBarxa )qacrHHurre I nporleAypara Hnrl TexHH

YIIIJIHOMOIIIEHH NPE,{C'IABI{TENH KAKTO H NPEACTABHTENH HA CPEACTBATA 3A MACOBO

OCBEIOM'BAHE.

flpegce,qare.:rrr Ha KoMHclrrra npHcrtnn rEM orBapflHe Ha onaKoBr(HTe c oQeprHTe Ha

f{acrHultxre B npoqelypara no peAa Ha rrxHoro nocranBaHe. Bcrqrcx onaxosrcH 6sxa
Henpo3paqHH H c HeHapy[eHa u.flnocr, Koero 6eue KoHcrarxpaHo or qJreHoBsre Ha KoMHcr{rra.

lI. Cr,o6pa:no H3HcKBaHrura xa wr. 54, an. 3 or IItI3On, KoMHourra orBopH
3aneqaTaHHTe He[po3parlHH onaKoBKH no peaa Ha TflxHoTo nocTbnBaHe, KaKTo cJleaBa:

l. Yqacrnuxrr LIHBECTI{I}IOHHO TIPOEKTI{PAHE EOO.( e npeAcraBHn
ooeprara cH B 3aner{araHa Henpo3pa{Ha onaKoBKa, c HeHapyrneHa uf,Jlocr, B cborBercrBue c qJI.

47, at 2 or IIII3OII u c H3IrcKBaH[f,Ta Ha Br3noro{rerc. Cle.u oraapruero Ha npelcraBeuara
o+epra flpe,Ece.[arenrr Ha KoMr.tcttflTa onoBecrH Heftnoro cr,.urpxaHHe, KaKTo cJre.uBa:

I.l, nanKa JM ,,3aaaleuae 3a fracrHe" B Korro ce cr/trpxar cne.{Hr.rre AoKyMerru:
- 3arg.nesue 3a frafiHe no o6pa3eu,
- Onrc xa npe4craBeHHTe AoKyMeHTu no o6pa3eu.
- EE,IOII no o6paseq,
- flex,rapauu-r 3a Jrrnca Ha o6cro.flTeflcrBa no cMuctJra Ha no qr. 3, r. 8 or 3arona sa

HKoHoMnqecxme n i[urancoeure orHoureHrut c ApyxecrBara, peruc,rpupaHn B ropHcArrrrlr.ll c
npeSepeuqaaler'r .[aHbqeH pexHM, cBrp3aHure c rrx Jrr{ua H TexHr{re leficrer,nenna
co6creenNqH o'r .[[sH Ct6es 3larer - ynparuren;

-,(ernapaqr.r-r no u:r.6, al.2 ot 3axoua 3a Mepku cpeuy n3flrapaHero Ha napu or,(a-rn
Cr6ea 3narea - ynpaBr.rren;

- ,{exnapauru no qa. 102 m 3OfI or,Er,rqH Ct6ea 3narea - yflpaBlren;
- fierutapa4ua. noul. l0l, al. ll or 3OfI or.(xrH Ct6ea 3rarea -;mpaaxren;
- Cnacrr Ha ycJD/Trire, raAerrrrrnu xnH cxoIIHu c npeAMsra Ha ycJryrara, flpfl.spyxeH c

yAocroBepeHH.[ - aoKa3aTeJrcTBa 3a 1{3B6prneHUTe ycnyru;
- Cnltctx Ha nepcoHana, KoIrro ue [3rr6JlHrBa floptqrara c oflHcaHa no3nlut B npoeKr4

o6pasouaHxe, nporlecroaa,rHa maruiD[xauu.q H npo(becuoHaneH o[]rr, nplr]rpyxeH c
aoKytlreHTH, IoKa3BAIIH nOCOqeHI.Ire B CnHC!Ka IIaHHHi

- EeKnapa\raA 3a ctrnacr{e 3a )Aracrxe Karo eKcnepr m ATaHacxa He,qega HafiAeHosa;
- flerctapaqr-e sa cluracHe 3a ) lacrHe Karo excnepr m Anocro;l Cteilauoa Munles.



1.2. Ilanra Ne 2,,Or[epra" B t(orro ce c6A'bpxa rexHaqecKoro npeaJloxeHxe) 3ae,1Ho c

npHnoxeHHcTa KBM Hero, KaKro I,l oTAeflell 3a[eqaTaH He[po3paqeH nJII4K C HaAnHC

,,Ilpe4,raraHu qexoau napauerpu".
Tprua or qreHoBgTe Ha Kouxcxsra no,unlcaxa rexHHqerxoro npe.tuloxeHne l.t nnnKa c

ua.{nuc ,,Ilpeg,raraHH ueHoBH napaverpr" Ha }qacrHHKa.

2. VqacrxnKbr KOHCOPII{yM IAPAHUI{fl e npellcraBHn oQepmra cI{ B 3aneqaraHa

Henpo3paqHa o[aKoBKa, c HeHapyueHa ulnocr, B ctorBercrBue c tn.47, an. 2 or fIf[3OII I c

H3HcKBaHHrra Ha Br3;roxmeJrr. Cne,q oraaprHero Ha npeacraBeHara o<lepra npe,uce4arerrr Ha

KoMHcruITa onoBegrH ueftnoro cr.[rpxaHHe, xaKto cJIeABa:

2.1. flanra Ns I ,,3are,rerxe aa yragrue" g xogro ce ctarpxar cneaHrre aoKyMelrrl:
- 3a.nsneHre 3a )AracrHe no o6pateq.
- Onuc sa npercraBeHnre aoKyruerrlr no o6paeeu;
- EE,{OII ga KOHCOPU{YM fAPAHL[4-g no o6pareu;
- loroaop aa craaasaHe Ha KOHCOPI-IHYM |APAHLPL u AHexc Ns I rtv uero;
- EEAOII aa EKO3EM lIlyMEH EOO! no o6pa:eu;
- EEAOII ea IBMETPA OO.( no o6pareu;
- EE,(O[:a KOHCYJIT-IIPOEKT-BA EOOA no o6pareq;
- EEAOII aa TCM EKCIIEPT EOOA no o6paaeu;
- EE,{Ofl :a PAffIIPOEKT EOO,( no o6pa:eu;
- EEAOII ra TOIIJIOPEMOHTIA3CTPOf - I OO,{ no o6pa:eu;
- EEAOII ga CTI,IHK OOA ro o6pa3eu;
- EE.{OII :a ,{auuena Eopncoea ,[o6peaa, BaH[eH eKcrrepr rrM KOHCOPUtfvM

|APAHI-pU. no o6pa:eu;
-.(exlapaua-a 3a r'rx[ca Ha o6crorrencrBa no cMr.rcaJra Ha no qJr. 3, r. 8 or 3aroua :a

HKoHoMlrtiecKr.rre u Quuaacoarrre orHoueHrur c Ap)r(ecrBarat petlrcrpupaHn B ropHcArin-(uH c
nperfepenuxa,reH- aaHrqeH pexHM, cBbp3aHHTe c rcx J'rHua H TexHltre AeficrsmenHl.r
co6ctsexnuH m Hopaax CrocHos Belxvxon - ynpaBlrrerr Ha KOHCOPULryM fAPAHt[4-fl:

- flex,rapauur no q,'r.6. ai.2 or 3axosa 3a Meprs cpeuly H3nupaHero Ha napl or ftopaaH
CrosHoa Bernuroa - ynpagnrcn na KOHCOPUHyM fAPAHtlHr;

-,I[exaapaune no qn. l02 or 3OI] or opaaH CrorHon Benx.iros - ynpaBHreJr Ha

KOHCOPLPTYM I-APA HI,I}UI :

- [ex,rapauxr no qlr. l0l, an. I I or 3OII or fiopaan CrocHog Beayqxog - ynpaB]nen Ha
KOHCO PIII,TYM TA PA I-II.U4,fl.

- AeKnapaquq 3a aHraxr,rpaHocr Ha ercnepr or fiauuena Eopucoaa !o6peaa.
2.2. flanra J',1! 2,,O<fepra" B Korro ce craLpxa rexHfiqecxoro rpeAnoxeHne, 3ae,{Ho c

npHnoxeHI{qra KaM Hero, KaKTo H orIeJIeH 3aneqaraH Benpo3paqeH nJrHK c Ha,qnlIc
,,flpealarann uenoax napauerpn".

Tpnua or qneHoBere xa Kourcnqra noanHcaxa rexHHqeckoro npeAnoxeHue H nJIHKa c
ua.,tnuc ,,flpe.UracaHx UeHoBH napauerpu" Ha ) {acTHr.rKa.

3. Y.{acrHurGr CBEKO EIIEPIOIPOEKT A{ e npeAcraBnn or}eprara cu a
3aneqaraHa Henpo3paqHa onar(oBxa, c HeHapyrneHa tulJtocr, B cborBercrBue c un.47, a* 2 or
IIII3OII u c ]l3rcKBaHnxra Ha Bb3no)rurreJrr. C.re4 oraap.nnrro Ha npe,(craBeHara o<lepra
npelce.qaren r Ha l(oMrrcxflTa onouecrH xefixoro cr,AlpxaHHe, Karcro cJreABa:

3.1, nanKa Ne I ,,3arBneHHe 3a y'{acrue" B Ko.cro ce cbrBpxar creAHHTe ,4oKyMeHTH:
- 3aqg,regr.re 3a fracrrre no o6pa3eu,



- OnNc sa npe,ucraBeHHTe .[oKyMenrH uo o6paseu:
- EEAOI no o6pareq:
- Cnxcr,x Ha aoroBopHTe 3a ycJlyrx H.ueH'rHtIHH HJIH cxoattu c npellMela Ha ycnylara'

npHnpyxeH c peQepeuurl H y.qocroBepeHH, - AoKa3areacrBa 3a I43Br,plxeHhre ycnyrH;

- CnHcrr Ha flepcoHara, KoftTo ue H3nrrutBa nopbl]Kara c onHcaHa no3lduH, B npoeKra,

o6pasooaHue, npoQecnortarua x,aaax$uraulr h npo$ec[oHaneH onHT, npHApyxeH c

aoKytltemfi, aoKa3BauIH nocoqeHwfe B c[t{cGKa IaHHfi;
- Aex-napaunr 3a irunca Ha o6crosre,rctsa no cMHcr,JIa Ha no qa. 3, r. 8 or 3aroHa :a

hKoHoMHqecKBTe n $rHancosme orHoueHHs c apyxecrB{rr4 perrcrpnpaHlr B IopHcaI'tKuHH c

npeQepeHuua.lex raHa'reH pexHM, cBbp3aHHTe c rrx JI ua fl TexHure .[eficrBHTenHL
co6crseuuqn m .flNur.rrsp Xpucror flonoa - r43[tJrHHTeJIeH arpeKrop, npeacraBflrBaul
apyxecTBoTo:

- .(er,rapaqx.r no vr.6, al.2 or 3aroHa 3a MepKH cpeuy H3nupaHero Ha napw or,[nuursp
XpHctoa [Ionoa - H3nrJrHHTe]reH AHpexmp, flpeAcraBJuB{tut ApyxecrBoro;

- .(euaparlNx no qn. l0l, an. I I or 3Ofl or Auvrrup Xpncros flonos - Lr3nlrlHureneH
aHpeKrop, Ilpe]lcTaBarBau lpyxecTBoTo.

3.2. flanra Ne 2 ,,O$epra" B rorro ce crAtpxa rexHfiqecxoro npeJlnoxeHr{e, 3aeaHo c
npHnoxeH[rTa K6M Hero, KaKTo l,I oTAeIeH 3aneqaTaH Henpo3paqeH nflr4r( c Ha,qnHc

,,flpeglaraHu qexoat napauerpu".
Tpaua o'r qJleHoBere Ha Kovncn-rra no.[nHcaxa rexHlq@koro npeaaoxeHne h nJlHKa c

aarnuc ,,IlpeuaraHH ueHoBH napauerpa" Ha fracrHtaKa.

C noc,rernoro ny6,rruxata ,racr Ha 3aceaaHhero Ha (oMncxrra npHKnloqH.

III. B :arcputo 3aceaaHHe KoMHcrurra npo.rr.baxri csorra pa6ora, (aro pa3ureaa
.ao(yl\reFrHTe no qn. 39, al. 2 or fItI3Ofl 3a croTBeTcTBlte c H3HcKBaHHcTa KbM JrlrrrHoTo

ctcrorul,le H KpxTepHrre 3zr noA6op, nocraBeHu or B63roxrrer.f,, H l(oHcrarHpa cJre.EHoro:
1. Yqasrurrsr LIHBECTIIIUOHHO TIPOEKTIIPAIIE EOOA e rlproBcKo

apyxecrBo, BnHcaHo B Trproacxru petrrctbp xtu AreHunrra no BnHcBaH[rra noa EHK
201495721, npe.rlcraBrrBaHo or [urx C'l6ea 3nareB B KaqecrBoro My Ha y[paBxTen.

Cnel alatpuenara npoBepKa KoMHcllflTa KoHcrarHpa, qe npeacraBeH[Te AoKWeFTH u
nH$opr*raur.r 3a crorBercrBBe c H3HcKDaHHrra K6M Jn{qHoro cbcrorHHe H Kprrrep[HTe 3a
noa6op, nocraseuu a Pa:4en Vl ot aoryvenraur{flTa 3a } tacrHe, ca H3rorBeHH ToqHo n
cGoTBqrqrBaT Ha H3HCKBaHHTTa Ha B63rOXHTefl.' X petllH: nOnyCKa AO eTan pa3rnex^(aHe Ha
rexHHqecKoro rpeAnoxeHue yqacrnxxa LIHBECTIIIII{OHIIO IPOEXTIIPAHE EOOA.

2. V.JacrHr.rKbr KOHCOPq[fyM IAPAII(ILfl e rpaxlarcKo ApyxecrBo, cB3,aa,aeHo Ha
08.07.2016 r. MexAy crre,lHl{re cbApyxHnuH:

. EKO3EM IIIyMEH EOOA, snHcaHo u Ttprorcxu-r perucrrp npu Areuqurra no
anucgaHflsra c EI4K 200520145. np€,rlcraBnrBaHo m fiopaaH Croarog BerHqros, B KaqecrBoro
My Ha ynpaBHTea,

o IEMETPA OO.(, anxcaHo e Trprorcxr.a penncrbp npn Arenqu-rra no BnHcBaHHrra c
EHK 83 7082191 . npeAcraB[rBaHo or Ba.rreHruH Buuer -flu,rea, B KarrecrBoro My Ha ynpaBrren,

o KOHCYJIT-IIPOEKT-BA EOO.ll, anncauo a Trproacrul pergcrbp npn Areuunrra
no Bnr4cBaH[cra c ELIK 200206760, npeacraanraaHo or BerHvKa AHloHosa AH.[oHoaa, r
KaqecrBoro F Ha ynpaBHTen,



.TCM EKCIIEPT EOOA. BnHcaHo B Tr,proacrn'r peracrgp npn Arelqnma no

BnHCBaHHrra c EWK 127612827, npelcrasnmauo or TeueHyxrca crogHosa MrjHeaa, s

KaqecTBoTo fi xa ynpaarre,r,
. PAfiIIPOEKT EOO.{, anHcaHo a T,proacrN, perHcrLp rpH AreHu cra no

BnficBaHHrra c EHK 201260184, npegc'rannroauo or Pa Ko I{ouer Hearlroa, B KaqecrBoro My

Ha ynpaBt{ren,
o TOIIJIOPEMOHTIA3CTPOR-I ooA, BnHcaHo B TtprorcxNx perrcrrp npli

AreHuu.rra no BnHcBaHHrra c EI.IK 127585903. npegcraslrsaHo or CreQau fleea Cretfauos, a

KaqecrBoTo My Ha yrrpaBrren, H

o CTHHK OO.{, anracano a Ttproacxxr perucrbp npu Areuur'ura no BnHcBaHHlra c

El.lN 12'1623179, npeacraBJuBaHo or Kpacuuupa XpNcrosa flonosa H Hurola Eopucoa

Anr.rrrrpos, B KaqecrBoro EM Ha ynpaBlrrenn nooraeJlHo.
B npu.noxeHoro cnopa3yMeHae 3a cb3.(aBaHe Ha rpax.qaHcxoro apyxecrBo e 3anncaHo,

qe crutoro ce [peac'raBJrrBa or ynpaau-ren-r fiop,rlaH CrorHoB BenurIKoB.

C,re4 r:srpruexara npoBepKa KoMHc[rra KoHcrarHpa, qe npeacraBeHHTe ,uoKyMeHTH t-l

xHt[opuaunr 3a ctorBercroHe c H3HcKaaHI{rra KbM nrtlHoro ctcrorHHe H KplTepfi}rre 3a

no.q6op, nocrarenu s Pa3aea VI m aorcyuerrraqHrra 3a yqacrt,te, !9-94 H3rorBeHlI Toqxo Il !9
croTBeTcTBaT Ha U3HCKBaHHTTA Ha Bb3JIOXITTeJIX, a HMeHHO:

. flpeacraBeHHs EE,{O[ or yractnuxa KOHCOPII{yM IAPAHIII4I se e noanucaH

or ynpaBfirem I,Iop.{aH Cmruoe Berxqxos.
B npeacraeeax-a EE[OII m f{acrHHKa KOHCOPq}IyM IAPAHIIIlfl,Ilacr lt.
Pa:ae,r B: Hn$opuauur orHocHo H3noJI3BaHETo Ha KanauflTera Ha apyr cy6emu,

fracrHrKbr Ee-! nocoqn, ranx ue fi3rroJrBa KanauxTera Ha .qpyrH cy6errn, aa ga

H3narHr., KpuTep(rre 3a nor6op, noco'{eHn s qacr IV.
B npe.qcraaerNr EEAOII m yqacrHxKa I(OHCOPqI{yM fAPAHIlIlf.9acr II,
Paaaer f: HnSopuaqlrr 3a nollH3ntJrHlrrenr, uufiro xanauxrsr HKoHoMLrqecKHrr

onepaTop Hf,Ma .qa n3noJBBa, yqacTHl.rKaT Eg_j oTroBopHn .qilnH Ba3HSMeprBa aa
BI,3flOXlr Ha 'rpeTH C'rpaHH H3rThJrHeHHeTO Ha qaCT OT noptqKaTa.
B npe4craaeHnr EEAOI] or yqacrHgKa KOHCOPUIIyM fAPAHIIEf,.9acr lll.
Pa:aen B, fracrHHKLT Egl orroBopHn .a.zr:rn e H3B6prrrHJr rexxo npoilecxona.nHo
HapyrneHHe.

flpe4craeeun-r AHexc Ns I or 25-07.2016 r. mrur ,{oroaop or 08.07.2016 r. :a
cB3.[aBaHe ua KOHCOP(IYM |APAHIIIC, c pa3npereneHr.re Ha AefiHocrr.rr€ no
o6ueqreeHata noprqKa, e no.anncaH caMo or fropaau Croruoa Bernqxoa s
KaqecTBoTo My Ha ynpaBmejr Ha KoHcopuHyMa.

B npescrasexur EEIOII or cbap]r(HlrKa EKO3EM IIIyMEH EOO.(,9acr II.
Par.qen A, carpyxHHK6T e nocor{HJr HeKopeKrHo, qe He rracrBa B [porreaypara 3a

Br3JraraHe ua o6qecraenata nopbrrKa 3aeaHo c apyru nKoHoM[r]ecKH oneparopH u He

e 1a,r untfuprrrauH, 3a porf,Ta Ha cBAppi(HHKa B rpynara u 3a apyrrre nKoHoMr{qecKH
onepampfi, Kor.rro ]'qacrBar 3ae,4Ho B npouerypara 3a Ba3JraraHe xa o6urecrseHara
noPrqKa.
B npeactasenur EE.{OII or cbap)rr(HHKa EKO3EM IIIyMEH EOO.(,I{acr II.
Paa4en B: HH<[opuaqru orHocHo H3noJr3BaHero Ha (anaur{Tera Ha lpyrH cy6errn,
cb.{pyxHHKbr Eg_! nocoqun airnH ue }BnoJBBa Karraurrera Ha apyru cy6errn, ra aa
H3nBJ'rHH KpuTepr,tr,rre sa noA6op, nocovenH s qacr IV.
B npeacraeeunr EE,(OII or crAp)Dr(HnKa EXO3EM IIIyMEH EOOA.Hacr tl,



Pasne,r f: Hurlopr'raqr,n 3a noAH3ntnHxTenu, vu ro Kanaqnrer fiI(oHoMHtIecKI.t r
oneparop IUrMa Aa H3nor3Ba! cbapyxHHKEr !9-9 oTro8oplrx a,raH Ba3HaMeprBa Aa
Bt3JTOXH Ha rpeTH CrpaHn lBfllJIHeHHeTO Ha qagr oT noptr{KaTa.

. B npeAcraBeHxr EEAOII or csapyxHhKa AEMETPA OOI t{act I: HnQopr'raqur :a
npoueAypara 3a B63naraHe Ha o6uecrgeHa noptqKa H 3a Br3Jrararux, opraH Hnu
Bb3Jrox[TeJrr! caApyxHuxcr E9___! nocoqHn rnt[opuaqNr, Kosro no3BorflBa
apoueAypara 3a ar3;raraHe ua o6qecroeHa lroptqxa na 6lge ueasycuucneuo
aleHrutf uwrpana:

. B npe.qcraBeHnr EE,(Ofl or cBApyxHHKa AEMETPA OO.[, llacr Il, Pagae,r A.
ca.qpyxHur6r gg__! oTroBopun, aanrl rracTBa B npoue,(ypaTa 3a BlsJraraHe Ha

o6uecrBeHara nopaqr(a 3ae.uHo c ApyrH r{KoHoMHqecKr{ oneparopu,
. B npeAcrageunr EEIOII or crApyxHHxa AEMETPA OO! He e norrtrrHeHa

ttttQopnraqnxra s qacr [I, Pa:gel E, Kacaerqa npe]IcraB]rreJrrrre Ha HKoHoMHqecKXs
onepaTop.

o B npe.qcragepur EE.{O[ or carpyxHrrKa AEMETPA Oo!,r{acr II, Pasaen f:
hH$opuaufic 3a floar3nbJrHr.rreru, vr ro Kanaqrrer r,rKoHoMar{ecxrurr oneparop r{rMa
,Ila lBnon3Ba" caapyxHHrcT !!9_9 oTrOBOpHn Aarr,r B63HaMepqBa Ia B63jlO)I(fi Ha .IpeTH

cTpaHH H3nBJTHeHHSTO Ha qafi OT noptqKaTa.
. B rpe.qc'r'aBeHur EE,{O[ or cblpyxHurca KOHCyJIT-IIPOEKT-BA EOO! gacr I:

I{aQopr',rauur 3a npoueAypara 3a B63J'laraHe ua o6ulecraeua rloptqKa u 3a Br3Jrarau]ur
OpraH HflU B'tr3JIoxHTerr, ctAp)ry(HHKbT He e nOCOqUI nuSoprraaUnr, Kof,TO nO3BoJrrBa
npolleAypara 3a Bli,raraHe Ha o6urecrgeHa nopbqra 4a 6r4e HeaBycMHcJreHo
HAeHTHOT{uI{paHa;

. B npe.qc-raBeHH-c EEAOI or ca,qp)r(Hr.rKa KOHCyJIT-IIPOEKT-BA EOO.( ne e
nonlnHeHa auQopr',raqnma a uacr [], Pagael E, kacaeqa npeAcraBr,rreJrr,rre Ha
uKoHoMl[qect(H, o nepaTop.

. B npe,qcraBeHar EEIOII or ctrpyxHuKa KOHCyJIT-IIPOEKT-BA EOO.(,9acr II.
Pa:aen f: HHr[oprr,raufi, 3a noAu3nbrH]rrenr,r, vufi-ro KanauHTer xxoHoMlqecKr.rrr
onepaTop rlrMa ,qa H3noJBBa5 c6AprxHrucbT Eq! oTroBopHn,uaIH B63HaMepCBa.qa
Bs3JIOXlt Ha TpeTh c'IpaHH B3n6JrHeHHeTO Ha qaCT OT nop1qt(aTa.

. B npeacraBeHur EEIOII or crapyxHu(a TCM EKCIIEPT EOO! gacr I:
HHooprrraua, 3a npoueaypara 3a Bs3jra.raHe na o6qecrgeua [op.b{Ka H 3a Bb3flaralllu.fl
opraH LrnH BaJJIoxHTeJr-r, crApyxHn6r Eg_g nocorrgn r,ru$opuaqN_n, KorTo rro3BolurBa
npoueaypara 3a Ba3rataHe na o6uecrseHa noptqKa ra 6r,ne ne.uaycuucleno
r,r,{eHTH(bHrrxpaHa;

. B npeacraBeHu-r EEIOfI or crAp]Dr(HHKa TCM EKCTIEPT EOO.[,gacr II, pa:4el A,
csapPr(HHKbT e nocoqHr HeKopeKrHo, qe He yqasrBa B npoqe,q]apaTa 3a Bt3JraraHe Ha
o6qecteenara noplqKa 3aeaHo c apyrn HKoHoMr{qecKn oneparopl He e AaJr
nuQoprrlaunx 3a poJ-sra Ha csApyxHurta B rpyflara fi 3a Apyrrre HKoHoMErrecKH
oneparopu, KoHTo yrracrBar 3ae.[Ho B npoqeaypara 3a BB3JraraHe na o6urecrsesara
nopbrtKa.

o B npeAcrasexux EE,{Ofl or cbApyxHr{Ka TCM EI(CtrEpT EOO,{,gacr ll, pasae.rr l:
HHQoplraru-r 3a noaH3ntJlHmenu, qHfiTo Karraun:rer HKoHoMnqecKfirr oneparop lr,tMa
aa H3nor't384 cb.rrpyxHHrcEr Esl oTroBopHn .4zurr{ Br3HaMeprBa ,(a Ba3Jlox[ Ha TpeTH
clpaHH r.fnSJIHeHHem Ha qacT oT nopsqKaTa.

o B npeAcraBenur EEIOfl or crapyxHuKa pAffIIpOEKT EOO! gacr I:



l,lH{op1.raqH, 3a flpoueAypara 3a B63raraHe Ha o6qecrseHa nopbqKa H 3a Bb3JIaratUHt

opmH HnH B63JrOXHTenr, CbAplct(HHKI,T !9-9 nOCOqHn HH+OpMaUHr, XOfffO OO3BOrrBa

npoueaypara 3a Bb3rlaraHe Ha o6uecrBeHa rloptqKa aa 6t4e Hegaycuxcleno
xaeHrH0HuHpaHa:

B npescraaeun-r EE.{Ofl or crapyxHHKa PArIIPOEKT EOO.(, gacr Il, Pa:aer A,
cbapyxHHKbT E9__! oTroBophJr, aiuH yr{acTBa B npoueaypaTa 3a B63JIaraHe Ha

o6uegrgeuara flopavKa 3aeaHo c ,[pyr[r HKoHoMHqecKH ofleparopH.

B npe4craaeHrr EE.{Ofl or ctapyxHxrca PAfiIIPOEKT EOO! He e nontaHeHa
NHrpopuaqurra s qacr II. Parae.n B, Kacaeula npeAcraBrTeJlure Ha HKoHoMHqecr[,
oneparop.
B npe.qc,raoeux-r EE.{Otl or cr,EpyxHHKa PAfiIIPOEXT EOO.(,Hacr ll, Paaaen f :

HHQopvaqrar 3a noM3n6JrHl{renu, v xltro KanauHTfi HKoHoMHqecxrum oneparop HrMa

aa H3non3Ba, cl.upyxHHrchr !E_9 orroBopHJr aiulH B63HaMepflBa.Ua BXIJIOXX HA Tp€TI'l
grpaHlJ H3nalHeHr{ero Ha qacr or nopbqKaTa.

B npercraaeunr EE.(OII or cr.qplD(HHKa TOIUIOPEMOHTIA3CTPOI-I OOA
9acr I: Hnrlopr,raurur 3a npoue.rrypara 3a B63JIaraHe sa o6ur,ecrgexa noprqKa H 3a

B63rafanlH, opraH HflH Bb3jroxHTenfl, cG4pyxHnK6T He e nocoqr,ljl HH(bopMaulr, KotTo
no3BoJrrBa npouelypara 3a B63flaraHe Ha o6qecrBeHa nop6qKa aa 6rae
HeaBycMHcJreHo x,aeuruSuqxpaxa.
B npe4craaexxr EEIOII or crapyxHrKa TOIJIOPEMOIITf$CTPOfr-I OOA.
l-lacr II, Pa:4en A. cr,4pyxurrsr Hg_! orroBopfla, azrJIH fracrBa B npoue,/:l)Tara 3a

Bt3JIaraHe ga o6urecrgexar"a flopar{Ka 3aeaHo c apyrH HKoHoMH'{ecKH oneparopH.
B npegcraaexu-n EE.(OII or ct4pyoxxsra TOIIJIOPEMOHTIA3CTPOfr-I OOg se
9 nontlrHeHa rH<|opr'raurma s 'racr Il, Pagae,r E, Kacaeua npe.[craBnTeJl]me Ha

HKOHOMHqeCKT{' OnepaTop.

B npeacraeennr EElOfl or caapyxHuKa TOIJIOPEMOHTIA3CTPOfr-1 OOA.
9asr I[, Pa:gel I': HHrDopiraqnq 3a nor].r3n6JrHrreJrn, vlli-ro Kanaurrer
HKOHOMHlreCKflrT OnepaTop ft,Ma,{a r,r3nojBBa, cbapyxHHKtT Eg_! OTTOBOpHa,(aJrH
Bb3HaMepflBa .Ila Bb3no)(t4 Ha lpeTH C'I]aHH H3nbJIHeH[gTO Ha qaCT OT noptrlKaTa.
B npe.{ctaaeunr EEIOII or cLApyxHHKa TOTIJIOPEMOHTI A3CTPOff-f OOA,
9acr III. Pasaen B, cb.upyxHHrcbr EEI mroBopxn rarr e cKrlot{HJ-r cnopa3yMeH}t c

apyrH HKoHoMHtrecKH oflepaTopH, HacoqeH[ KbM HapymaBaHe Ha KoHg/peHu[trTa.
npeAcraBeHr,r, EE.IOII or carpyxHHKa CTITHK OOA e noanr.rcan or Hlrxona
Eopucoa [uvrrrpoa a KaqecrBoro My Ha ynpaBtTen. Cnea cnpaBxa s Trproacxn-r
perHcrbp ce vcraHoBrl, qe ApyxecrBoro ce npeAcraBrflBa or Jrnuara Kpacnuapa
Xpacrosa flonoga u Hnxo,ra Eopucoa .(nunrpoa, B KaqecrBoro HM Ha ynpaBrrenh.
Ctrracso .ur. 54, an. 2 or 3Ofl ocHoBaHlrrra 3a 3aAbrxmeJrHo orcrpaHflBaHe no qrt.

54, ar l, r. 1,2 u 7 or 3Otl G.3.1,3.2 u 3.7 or Paraer IV Ha AoKyMer aqr{f,ra 3a
ytacrue) ce orHac.m 3a axrr&Ta, KoHTo npeAcraBJlrBar )ryacrHnKa, rIJIeHoBfie Ha
ynpaB)flenHh tr Ha.BopHH opraHH H 3a apyrH nHua, KoKro r.rMaT npaBoMot[[f,,8a
ynpor(HrBar KoHTpon npH B3eMaHero Ha peueHuq or re3r opraHu. B ro:n clyral
EE,{OII ce np€,[craB, carJracHo H3HcKBaHHrra sa ql. 4l or IIII3OII, xorro
Bt3JroxHre;rrr e Ba3npon3Ben B yxataHxcra 3{t norrtJrBaHe Ha EEAOI B Pa3,uen VI or
Aor(yuenTaulrra 3a nporleA)?ara, a HMeHHo: Koraro lt3HcKBaHHrra no qrt. 54, aa. l, r.
1,2u7 v u.n.55, a,r. l, r. 5 or 3OfI ce o'uracrr 3a noBeqe or eAHo rHue, Bclrqxrn flHua
noAnHcBar eAHH H cru.l EEAOII. B cnyvafi Ha pa3aHque B AeKnapHpaHrfle



o6crorreflcrBa, cBLp3aHH c rHqHoro ctcrorHHe HnH npfl Heo6xo]lHMocr or 3aturfra Ha

nHqHrre,qaHHH, HH(bOpMaUhrTa Ce non'brlBa B oTAeneH EE.UOtl 3a BcsKo H,tlH 3a HcKoe

or re3x JIHua. B ro:n cryva , qacr IV or EE.(Ofl ,,Kpurepxr ra tto,q6op" ce nonbnBa

car',o e EE[OH, noAnHcaH or fl]tqe' Koero Moxe caMocroerenHo aa npe,lcraBjnBa
yqacrHnKa (nrcououruecrul-n oneparop).

. B npeacraBeHN.a EE,(O[ or cbapyxHHKa CTIIltrt OO.{ Vacr I: Hu<}opruaqx-n:a
npoueaypara 3a Br,3naraHe Ha o6uecrBeHa nopaqKa I', 3a Bb3rara[tHc opmH HnH

Bt'3IOX[TenC, CTApyXHHK6T E9---! nOCO'ltlJI raUt[opuaqne, KorTo no3BoJIrBa

npouerypara 3a Bt3JIaraHe Ha o6EecrseHa nop'I'qKa aa 6r,ae HeasycMHc,'IeHo

n,o.exruQruxpaxa.
. B npe.{craBeHn EE.qOn m cbapyxHuKa CTHHK OOA. r{acr II, Pa:aen A.

crapyxHHlcsT He e orroBopHJl, .[arH yqacrBa B npoueaypaTa 3a B!3IIalaHe Ha

06ulecrBeHara nop6qKa 3aeaHo c .qpyfH HKoHoMHttecKl.r oneparopH.
. B npeacraBeHux EE,{O[ or caapyxHl-Ixa CTI'IHK OO.(. 9acr I[, Pagaer [':

HHQopuawr 3a no,[H3rraJrHrmenl, qafro Kanaurter HKoHoMHt{ecKHrt oneparop HrMa

Aa H3nOn3Ba, C6ApyXHHICbT E!_9 OTTOBOpHJI AaIJIH Eb3HaMepsBa Aa BS3J|OXH Ha rperH
cTpaHH H3n6nHeHHeTo Ha qacT oT DOpAqKaTa.

. B npeacraBeHnq EEAOI or cblrpylxHlKa CTEHK OO.[, 9acr III. Pagaea B,
sbApyxH rGT !g_g orroBoprlr. .{aJrH Moxe aa norBtpllH, ve a) ue e BHHoBeH 3a

no.rlaBaHe Ha HeBepHx aaHH[ npr nperocraBf,Hero ua nxtfopuauuma, Heo6xorHMa 3a

[poBePKaTa 3a nHnca Ha ocHoBaHUr 3Il H3KJIto.IBaHe HJrH 3a H3[AIHeHHeTO Ha

rlprrrepr{HTe sa noa6op; 6) ue e yrptl ranasa xurfopuaqru; a) uoxe 6e: sa6aesHe,qa
npe^4ocraBH npHlpyxaBaruHT€ ltoK)ryeHTr,r, H3HCKBaHH or Bt3nafautH.fl opfaH HJ|H

Bt3JIoxHTenr; r r) He ce e oflrrair.u,a ynparxHrl Heno3BoJreHo BnHrHHe Br,pxy flpoqeca
Ha B3eMaHe Ha peu€Hlt-q oT Bt3Jlatauln opraH Hntl Bt3JIoxr{TeJrr, ,ua noryrlH
noBeplrreJlHa r.rx$opr*rauru, Kofl'ro Moxe aa My .uaAe HeonpaBAaHB npeaHMcrBa B

npoueAypara 3a B63JraraHe xa o6ulecreeua noprqKa, HnH aa npeAocraBu nopaAH
ue6pexnocr no.qBex.qaua uHrlopruaua-r, KoflTo Moxe aa oKa:(e ctruecrBeHo BflH{HHe
Bbpxy petrreH[rra no orHoneHHe Ha H3KrroqBaHEro, nog6opa unr B63flaraHero?

. AeKnapaurfi 3a Jrunca Ha o6crorrerstsa no cMHctna Ha no qn. 3, r. 8 or 3arona sa
I,rxoHoMnqecKrre u {anauconure orHouIeHH, c apyxecrBara, perucrpHpaHH B

ropucrr,rKrruH c nperbepenuualeH AaEbqeH pexHM, cBtp3aHrrre c rrx JIHua lr rexHHTe
aeficrBlrrenHn co6crgeHl,tull. no o6pa:eu - He e npeAcraBeHa 3a ctApyx(Hxrlllre B

KoHcopuxylra EKO3EM tUyMEH EOOA, IEMETPA OOA, KOHCyJIT-
TIPOEXT-BA EOOA, TCM EKCTIEPT EOOA, PAfiIPOEKT EOOA,
TOTIJIOPEMOHTTA3CTPOItr.I OOA U CTEHK OOA,

. AeKnaparlu, no vl. l0l, an. ll or 3OfI. no o6pa3eq - He e npeAcraBeHa 3a
.cr'apyxHnurre B KoHcopwyMa EKO3EM lIIyl\{EH EOOA, ruMETPA OO.q,
KOHCYJTT-IIPOEKT-BA EOOA, TCM EKCTTEPT EOOA, PAffIPOEKT
EOOL TOTTIOPEMOHTTA3CTPOfi-r OOA u CTI{HK OOI.

C srnrcqeHxe Ha n:6poenrre no-rope 6enexxu, npelcraBeHxre or ) tacrHuKa
loKyrlrer{rH orHocso JrHqHoro sLcrof,Hue H rgrmepHuTe 3a noA6op orroBaprr Ha u3HcKBaH}Ir.IE
Ha Btgnoxrrrelc He ca KoHgrar paHH HecborBercrBar.

C ornea na roperi3noxeHmo H Ha ocHoBaHr,re wt. 54, at.8 m IIII3OII KoMficuJrra peuu
yeacrHHKa KOHCOPUITyM |APAHUUfi D cpoK qr 5 (nwr) pa6ornu AHli or norytraBaHEro
Ha Hacro.curH, nporoKon aa npeAcraBH aonaaHuTenHo sLrracHo v,r. 54, ar.9 m ItrBOII



cneAHHre AoxyMe*IH filvn HH(bopMauHr:
o HoB KopeKrHo nonGJIHeH H BoaracaH EE.{Otl :a }a{acrHHKa KOHCOPqIyM

rAPAHUlq.
. AHeKc rcrru ,{oronop or 08.07.2016 r.3a cl3raBaHe ua KOHCOPq}IyM

IAPAIIIII{fl, c pa3lrpe.qeneHle ua refixocrrre no o6qecrgeaa'ra nopaqKa, floanl'IcaH

oT JrHUaT4 [pe.rICraBr[BaJIH Cr,ApyXHr{UHTe B KOHCOpUHyMa.

o Hos ropeKrHo nontnHeH EE,{OII ra cr,apyxutrca EXO3EM IIIyMEII EOOA.
o Hog KopeKrHo nonsrHeH EEAOII sa crapyxHura ,,{EMETPA OO.(.
o Hos ropeKrHo non's.nuen EE,{Ofl :a crgpyxnaxa KOHCyJIT-IPOEKT-BA EOOA-
o Hog roperTHo nonu*ren EEAOII ra ctqpycxur'rra TCM EKCIIEPT EOOA.
. Hos rcopeKrHo non:r.nuen EE.IOII sa ct4pyacHurca PAfrIPOEKT EOOA.
o Hos ropeKrgo norf,rrHeH EEAOII sa carpyxHuKa TOIUIOPEMOHT| A3CTPOIi-1

ooA.
o Hos ropeKrHo rronarrHeH EEIOII :a cupyxHHKa CTIIHK OOA, noanncan or

lrHuaTa, KolrTo [peacTaBrrBaT.[pyxecrBoTo.
o fler,rapaqnx 3a flr{nca na o6croqrelcrga no cMHcGra Ha rlo qJI. 3, r. 8 or 3axosa:a

HKoHoMHqecKJ,rre H (brHaHcosI,ITe orHoueHHc c apyxecrBara, pefncrpl,tpaHu B

rcpllcaHKuxu c nperfepeHqxaneH aaHtqeH pexI,IM, cB6p3aHrre c rrx JIHIIa H TexHHTe

aeficterre,'u{l,r co6crgenuqr,t, rro o6pa:eu - or nxuara, npercraBnrBa[In
craplD(Hr.rqrre B KoHcopulryrua EKO3EM IXyMEH EOOA, AEMETPA OOA,
KOHCYJIT-IIPOEI(T-BA EOOA, TCM EKCIIEPT EOOA, PAfiIPOEKT
EOOA, TOIIOPEMOITTIA3CTPOfr-I OOA x CTEHR OOA.

o [exlapaqul no un. l0[, an. ll or 3Ofl, no o6pa:eq - or nrruara, npeAcraBJIrBaIrIH
crApyxHxu!fle B KoHcopuxylra EKO3EM IIIYMEH EOOA, AEMETPA OOA,
KOHCYJIT-IIPOEKT-BA EOO.q, TCM EKCTIEPT EOO.q, PANIPOEKT
EOOA, TOIIIOPEMOHTIA3CTPOE-I OOA H CTEH( OOA.

3. V,{asrHHrrr CBEKO EIIEPIOIPOEKT A'( e rgproBcKo apyxecrBo, BnHcaHo B

Tr,proacrx-r perHcrr,p rsr.r Arexqrrara no BnHcBaHr{f,ra noa EHK 200701882, npeAcraBn.rBaHo
m ,{r.ruNllp Xpxctoa flonoa s raqecrgoro My Ha H3ntnHrrenes AHpeKTop.

Cleg nterpueuara npoBepKa KoMHcHrra KoHcrarlrpa, qe npe,qcraBeHr,rre aoKyMeHTH H

lrxrpopr'raqN-n 3a ctorBercrBfle c H3HcKBaHHrra KbM JIHqEom cBcrorHue H Kplrrepxlrre 3a

nog6op, nocrareHu a Pa:4el V[ or 4oryuerrraurlrra 3a yqacrue, EE_ga rBrorBeHH TorrHo H gg
caoTBeTcTBaT Ha H3$CKBaHHCTa Ha Ba3JIOXrteJIr, a UMeHHO:

. npeIcTaBeH}UI EEAOfI or rIacTHHKa CBEKO EEEPIOIPOEKT A! e noAnI,IcaH oT
H3rrblHHrerHKc .qr,rperrop Ha apyxecrBoro - ,{nrrrrmp Xpucrog llonog. Cre4 cnpaaxa
e Ttproecxna perHc"rbp ce ycraHoBr-r, t{e ApyxecrBoro e c ellHocreneHHa cHcreMa Ha
yrlpaBneHlre - Creer Ha AnpeKroprre, BKJlrcqBaq rxqara,{uuxrrp Xprcroe flonoo,
Hurpu.4 Enxsa6er flarrrr Illycrep u Ax.qepc Bo Kap.ncox. Ctr'ttacno u.n. 54, ar. 2 or
3OII ocnoaaHurra 3a 3aatnxuTenHo orcrpaHrBaHe no.{r. 54, an. l, T. l, 2 N 7 or 3Ofl
(r. 3.1,3.2 u 3.7 or Pagae,r IV na 4oryrrenrarlHrra 3a yracrr.re) ce orHac.f,T 3a rrruar4
KOHTO rrpe,ACTaBrrBaT ) IaCTHHKa, qJreHOBeTe Ha yrrpaBlfrenHH H Ha,(3opHH opfaHr,r I,I 3a

apyfu Jrnua, Kol o t,MaT npaBoMolrl]rs Ia yflpaxrurBaT KoHTpon IIpH B3eMaHeTo Ha
pelxeHr.r.q or re3u opraHr.r. flo cxnara Ha ul. 40, ut-2,T- 4 or nI3On npu aKuaoHepHo
rpyxecrBo, KaKBoro e yqacrHxxa CBEI(O EHEPIOTIPOEKT A,(, rosa ca nH(ara
no ,tn.244, al. I or TtproucKxq 3aKoH, B cflyqa{ - Jruuara, BKJtroqeHH B cbcraBa Ha



cbBera Ha.qHpeKropHre. B ro3a cny.rai EEAO|I ce npeAcraB, ctrracHo H3HcKBaHHJITa

Ha qn.4l or [n3on, xorro BR3JIoxHren r e B'L3npofi3Beil B yxa3aHE Ta 3a non6JIBaHe

Ha EEAOfl B Pa3.uefl VI or goryveuraqx-sra 3a npoueaypara, a HMeHHo: Koraro
H3ncr<naHu.ma no ur. 54, an. l, r. l, 2l7 u vtr.55, a,'r. l, r. 5 or 30[ ce orHaccr 3a

roBerre or eaHo rrfiqe, Bcr,rqKI4 JrHua noanHcBar eat,(H 14 cl,ul EEAOII. B cryuai xa
pa3nHqHe B AeKnap paHl e o6cronrercrsa, cB6p3aHx c fluqHoro c'r,crorHue wnu npu
ueo6xoaullocr or 3arqr.rra Ha JrHarHHTe aaHHH, HH(bopMar1fi.f,Ta ce nonaJrBa B oraeJreH
EEIOII sa BcrKo r.rJrH 3a HrKoe or re3i{ nHua. B rosu cryrafi, vacr IV or EEIOII
,,Kprrrepnn:a no.q6op" ce [orr]JrBa can,to s EE,{O[, noAnHcaH or JIHue, Koero Moxe
caMocrorreJlHo aa npe,(craBr'uBa f{acrH}rKa (Hrcououuuecwu oneparop).

o B EEAOfI a r{asr III: OcHosaxu., 3a fi3KrroqBaHe, parae.n B.OcuoeaHHr, cBrp3aHH c
HecbcrorreJrHocr, rcoaQluxr Ha HHTepecH unn npoQecnoHanHo HapyueHne,

1^racrHHlcbr EE_j orroBopHn Airnr e B e,[Ha or cJreAHHTe cHTyauHH: a) o6raeu n
HecrcrorrenHocr, unx 6) flperMer Ha npor,t3BollcrBo no HectcrogreJlHocr HJIH

nflKBHraunJI, ux e) cnopaeyueHle c KpeAHTopHTe. HnH r) scrxarna aHarorHtlHa
cETya\ t, BT3HHKBaUIA OT CXOAHa npoueAypa CATJIaCHO HaUHOHanHrrTe 3aXOHOBlr E
no.a3aKoHoBH aKroBe, HJrIi ,q) ueroarre aKruBH ce aaMHHflcrpapar or JTHKBHAamp HJIH

m c's1a, ux e) cronaHcKara uy refixocr e nperparexa?
o [ex.napauN-a 3a n flca Ha o6crorlTeJrcrBa no cMacrra Ha no qJr. 3, r. 8 m 3axoHa sa

HKoHoMr{qecKHTe H Qr.rxaucoaxre orHoueHHll c .[pyr(ecrBara, perficlpnpaHH B

ropltcAlr(uHH c npe$epexqna,reH raHtqeH pexHM, cBtp3aHrre c rsx JrHua B rexHxre
.ueficrsrre,rHt! co6crBeHtluu, no o6pa:eq - He e npeAcraBeHa or '{reHoBsre Ha crBera
Ha anperffopxre Ha aplxecrBoro hnrpxa E,rN:a6er llarr'a lllycrep u An4epc Eo
Kap,rcou.

o flex-rapauur no un. l0l, a,r. I I m 3OI], no o6pa:er1 - He e npeAcraBeHa or qneHoBere

Ha ctBera Ha Anpercroprre Ha .[pyxecrBoro Hnrpn,4 EnHsa6er fla,rr.r lllycrep u
AHaepc Eo Kap.ncon.

C lrrx,,ro.{eHHe ua t:6poenrre no-rope 6elexrn, npeAcraBeHHTe or ftacrHuKa
aoI(yMeFrH orHocHo nxqHoro ctcrorHHe H KprlTepHHTe:a nog6op orroBapnr Ha u3HcKBaHHrra
na Br,g,roxmelq H He ca KoHgrarHpaHr HecrorBercrBnr.

C oue.{ ua roper[JroxeHoro H Ha ocHoBanr.re qn. 54, an. 8 or fIII3OII KoMHcrurra pertrH

f{acrHnrca CBEKO EHEPfOIPOEKT A.{ o cpox or 5 (ner) pa6oruH AHH or rrorryraBaHero
Ha Hacrorutfifl rrporoKojr .[a npeacrasH aonbJrHHTeJrHo cbfnacHo utr. 54, at.9 or fII]3OfI
cne,uHnr€ roK),Meuts uJ ann uxtlopuaqnn:

o Hos ropeKrHo [onsJrHeH EEAOII, rroAnr]caH or Jrr{uara no qt. 244, a,'r. I or
Tr,proacrcur :arcoH;

. Aexnapaufi, 3a fiHnca Ha o6crosrercrsa no cMHctJIa Ha rro r{Jr. 3, r. 8 or 3axoHa sa
H(oHoMlrqecKHTe u rfnuaucoaure orHo[eH]r, c ApyxecrBara, perr{crpupaH}r B
ropucpxrrHr,r c npe{epeuunaneH aaHbqeH pexuM, cBrp3aHme c rrx Jrrrua H Texuure
.ueficrsrtreaHlr co6c'rseHrruh, no o6pareq - or rrJreHoBere Ha crBera Ha .(]rpeKTopr.rre Ha

Apyxecraoro Hxrpu4 Ennsa6er llam,r lllycrep u AHgepc Eo Kaplcon.
o lerc,rapaqlrr no q:r. l0l, a-[. I I or 3OII, no o6pa:eq - or qrenoBere Ha ctBera Ha

Alrpekmprfle Ha apyxec-rBoro Hnrplta E,ru:a6er flanlr lllycrep ra AHaepc Bo
Kaplcou.

B asntnHenre Ha H3ltcKBaHrlrra ua v:r. 54, a:r. 8 o.r fIfI3OfI KoMr.rcliJrra pe[]r ra H3rrparu



Hacroru.lx, nporoKojlt csjfbpxarq KoHcTaTaurrrre oTHocHo cboTBeTcTBHeTo Ha yqacrHHuHTe c

H3HCKBaHI..I.STa KbM nr.rqHOTO CSCTOCHHe H Kpr{TepHl.rre 3a [,Io,[6op, [ocTaBeHH B Pa3Aen V x I
Paraen VI Ha aoKyMerm c HaHMeHoBaHae Parae,rr VI. Pea u ycaonx.r 3a npoBexaaae Ha

npoueA)?a ny6rnuHo c6cre3aHle no 3OII ga B'I'3flaraHe Ha o6uecrseHa nopaqKa. H:rcxsasus
A yKa3aHHt 3a norromBxa ua otfeprara or aoKyMertau[f,ra 3a o6uecrBeHara noptqKa, Ha

BcHqKH flacrHHqfl B aeH, Ha ny6nnrynanero rtay a npoSuna Ha KynyBaqa Ha Ba3JIoxHTeJIr.

Hacro.cungr nporoKon e cbcraBeH Ha ocHoBaHhe q,r. 103, an. 3 m 3Otl, Br,B Bpt3Ka c qn.

54 ωl l-8 oT ΠΠ30Π И c noДnИ caH Ha 01 09 2016●

КOMИ C

4. Ba,'rerrrx H Arauacoa llerros - プ̈

ヽ

llperce,uare,r : MapuHe.na flenqeaa fla3BaHtoga ...,

H qJIEHOB€:

L Ka,rnn l-eoprxes Mapevxoe -
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