ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на ЗОП с предмет:
„Ремонт на микроязовири „Доктор Йосифово”, „Студен Кладенец”,
„Чернила” и предпазна дига по десния бряг на
река „Шугавица”, с. Долно Белотинци

гр. Монтана, 2014 год.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
1.
Решение за откриване на процедурата;
2.
Обявление за откриване на процедурата;
3.
Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата;
4.
Методика за оценяване;
5.
Образци и приложения:
Приложение 1 – Оферта;
Приложение 2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
Приложение 3 - Декларация по 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;
Приложение 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;
Приложение 5 - Декларация за ползване на подизпълнител;
Приложение 6 - Декларация – съгласие за участие на подизпълнител;
Приложение 7 - Банкова гаранция за участие в процедурата;
Приложение 8 – Банкова гаранция за изпълнение;
Приложение 9 – Списък-декларация на основните договори за строителство, изпълнени през
последните 5 (пет) години;
Приложение 10 – Списък - декларация за ръководните и технически лица, включително на
тези, отговарящи за контрола на качеството;
Приложение 11 – Образец на автобиография;
Приложение 12 - Декларация за разположение на експерт;
Приложение 13 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;
Приложение 14 – Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване и
механизация;
Приложение 15 - Техническо предложение;
Приложение 16 – Ценово предложение;
Проект на договор;
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ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден в
рамките на работното време на общината до 17:00 часа в срока, посочен в обявлението за
обществената поръчка. Цената на настоящата документация е посочена в обявлението,
като сумата може да бъде заплатена на касата на Община Монтана– гр. Монтана 3400, ул.
„Извора“ № 1 или да бъде преведена по банкова сметка на Община Монтана в Банка
“Инвестбанк” – клон Монтана, IBAN: BG30 IORT 8266 8401 7425 00, BIC: IORTBGSF, вид
плащане 44 70 00, като в основание за плащане да бъде посочен предмета на обществената
поръчка. Документацията за участие се получава в деловодството в сградата на общинска
администрация Монтана, след заплащане на цената й. Копие от платежния документ
задължително се представя с офертата за участие в процедурата. Пълен достъп до
настоящата документация е предоставен на официалния уебсайт на Община Монтана www.montana.bg .
Обмен на информация между Възложителя и участниците в тази процедура се
осъществява в писмен вид, по един от следните начини:
- лично срещу подпис;
- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или
участника адреси;
- чрез куриерска служба;
- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: 096 300 462;
- по интернет, за Възложителя: www.montana.bg ;
- чрез комбинация от тези средства.
Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посоченото в обявлението лице
за контакти.
Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми
участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна
разписка или по друг подходящ начин.
Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за
участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят
изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от
предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за
участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на
оферти с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят изпраща разяснението до всички
лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция,
без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към
документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.
Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Монтана – гр.
Монтана 3400, ул. „Извора“ № 1 всеки работен ден до 17:00 часа в срока, посочен в
обявлението за откриване на процедурата.
Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от
деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка. При приемане
на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и
посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава
документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в
незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за
получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
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До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното
участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да
отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху
плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.
За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за
обществените поръчки, Правилника за прилагането на закона за обществените поръчки и
действащото в Република България законодателство.
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.І. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
1. Обща информация:
Предметът на поръчката е изпълнението на „Ремонт на микроязовири „Доктор
Йосифово”, „Студен Кладенец”, „Чернила” и предпазна дига по десния бряг на река
„Шугавица”, с. Долно Белотинци.
Средствата отпуснати за строително-монтажните работи, предмет на възлагане в
настоящата поръчка, са обхванати в приложената количествена сметка за обекта предмет на
настоящата открита процедура и имат следните индикативни стойности без включено
ДДС:
1.1. Ремонтни работи за микроязовир „Д-р Йосифово” – 144 240 лева
1.2. Ремонтни работи за микроязовир „Студен Кладенец” – 81 863 лева
1.3. Ремонтни работи за микроязовир „Чернила” – 119 415 лева
1.4. Предпазна дига по десен бряг на река „Шугавица” – 64 149 лева
Общата индикативна стойност на откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на микроязовири „Доктор Йосифово”,
„Студен Кладенец”, „Чернила” и предпазна дига по десния бряг на река „Шугавица”, с.
Долно Белотинци е в размер на 409 667 лева без включено ДДС или 491 600 лева с
включено ДДС.
2.
Цели и задачи на проекта:
Избор на изпълнител на строително-ремонтни работи за обект: „Ремонт на
микроязовири „Доктор Йосифово”, „Студен Кладенец”, „Чернила” и предпазна дига по
десния бряг на река „Шугавица”, с. Долно Белотинци.
В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на настоящата
процедура, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осъществи строително-монтажните работи съгласно
приложената количествена сметка за обекта, предмет на настоящата открита процедура.
II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
1. Предмет на обществената поръчка.
Предмета на обществената поръчка е „Ремонт на микроязовири „Доктор
Йосифово”, „Студен Кладенец”, „Чернила” и предпазна дига по десния бряг на река
„Шугавица”, с. Долно Белотинци, при осигурено финансиране.
2. Географска област, обхваната от обществената поръчка.

Географската област, която следва да обхване тази обществена поръчка е на
територията на Община Монтана.
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3. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят
следва да спазва:
• Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани
с дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
• Закона за устройство на територията (ЗУТ).
• Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
• Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
• Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички други
действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите
по тази обществена поръчка;
4. Обхват на поръчката.
В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на настоящата
процедура, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осъществи дейности включващи строителномонтажните работи съгласно приложената количествена сметка за обекта.
ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки
(ЗОП).
1. Изисквания към офертата
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при
спазване на разпоредбите на ЗОП.
Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение № 1).
Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ
участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на
участника (при наличие на такъв).
Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на
участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице,
изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването
се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в
оригинал към офертата.
Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират
целия обем от дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде
само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от
участника.
Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на
обявените в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му
от участие в процедурата.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от
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ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП,
които са на чужд език, се представят и в превод.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите
по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят
само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за
подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя
част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална
информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита,
че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.
Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците,
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с
изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.
Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 180 (сто и осемдесет)
календарни дни, от крайния срок за получаване на офертите, посочена в обявлението.
Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата. В
изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да
удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.
2. Общи изисквания към участниците
Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически
и/или юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на
условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и
приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата
участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на
Възложителя.
2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и
Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:
а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
б/ обявен в несъстоятелност;
в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в
поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
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з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 години;
й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
2.2. Изискванията по буква „а” и буква „й” по-горе се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България.
2.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
(б. „б”, „в”, „д”, „е”, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване
на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
2.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.
2.5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът
удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация.
2.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з” и „и”.
2.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое
от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“.
2.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата
по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение
от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават
документите по букви „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват всички случаи по
букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, ако
такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
2.9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в
държавата, в която той е установен.
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3. Общи изисквания при участие като обединение / консорциум.
В случай че участникът участва като обединение или консорциум, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /
консорциума сключват нотариално заверено споразумение. Споразумението трябва да
съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението / консорциума са
отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; че представляващия
обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от
името на всеки член на обединението / консорциума; че членовете на обединението /
консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по
отношение на плащанията; че всички членове са длъжни да останат в него за целия период
на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е
видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно
посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за
обществената поръчка. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно
лице, което да представлява обединението / консорциума за целите на процедурата. Не се
допускат промени в състава на обединението / консорциума след подаването на офертата.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
4. Общи изисквания при използване на подизпълнители
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта,
изискванията посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите,
съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от
ЗОП се представят за всеки от тях.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в
офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще
бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката.
Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
ІІI. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
3.1. Участникът трябва да притежава валидна застрахователна полица за „Застраховка за
професионална отговорност в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ,
която да отговаря на категорията строеж на обекта (IV група, III категория строежи или по
голяма), със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока на
валидност на офертата, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ). За участник, установен / регистриран извън Република България
застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.
171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е
установен / регистриран участника.
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В случай на участие на обединение / консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението / консорциума,
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от
подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.
3.2. В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови
ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, с който участникът
разполага, в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка
или в размер не по-малък от 240 000 лева (двеста и четиридесет хиляди лева) с ДДС.
Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение
на условието участникът да бъде избран за изпълнител.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията
по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на
подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
Участниците доказват наличието на изисквания финансов ресурс с един или няколко от
следните документи: 1. Удостоверение от банка; 2. Годишен финансов отчет за последната
приключена финансова година или някоя от съставните му части, освен ако са публикувани
в публичен регистър и участникът е посочил информация за органа, който поддържа
регистъра. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с
всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И
КВАЛИФИКАЦИЯ
4.1. През последните 5 (пет) години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013г.) участникът да е
изпълнил успешно договори за строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката на
обща стойност не по-малко от 500 000.00 лева с ДДС (петстотин хиляди лева с ДДС).
Участникът следва да е изпълнил най-малко три договора с предмет, сходен с предмета на
настоящата поръчка през последните пет (5) години.
Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението
за участие в процедурата следва да се разбира:
Осъществяване на дейности по ремонтни работи по ХТС на язовири и
микроязовири.
За доказване изпълнението на това изискване участникът представя списък по образец
– Приложение 10, съдържащ описание на основните договори, изпълнени през последните 5
(пет) години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 год.) или в зависимост от датата, на която
участникът е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за поважните обекти. В препоръките задължително се посочва наименованието на
Възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството,
стойността на подобния вид работи, изпълнени от участника, както и дали изпълнението
е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за
контакт с подписалия препоръката. Към списъкът се прилагат и копия на разрешения за
ползване и/или удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или други документи, които
доказват успешното изпълнение на договорите.
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В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията
по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на
подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
4.2. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на
строителството, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:
• Проектант с пълна проектантска правоспособност „Строителен инженер по
ХТС”;
• Проектант с пълна проектантска правоспособност „Машинен инженер”;
• Строителен техник;
• Специалисти по Зидария и кофраж при строителство и ремонт на ХТС;
• Ръководител на водолазна група - Ръководител на обект;
• Строител водолаз – минимум 7 човека;
• Отговорник ЗБУТ, Екология;
Изпълнението на това минимално изискване се доказва с декларация – Приложение №
11, Автобиография във формат по образец Приложение № 12 и документи,
удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи
образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за
изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено
образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати,
трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на експерт по
образец Приложение № 13.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията
по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на
подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена
поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти,
без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложения нов
ключов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът,
когото заменя.
4.3. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на
строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, която да му позволява извършването
на строителните работи, предмет на настоящата поръчка (IV група, III категория строежи или
по голяма) или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в
съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Представя се копие от Удостоверението за регистрация и талона към него или
еквивалентни документи за чуждестранните лица.
В случай на участие на обединение / консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
удостоверението се представя за всеки един от членовете на обединението /
консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите, пряко ангажирани със строителството.
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4.4. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на
качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и
социална отговорност, съгласно съответните системи:
4.4.1. ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на
дейностите по предмета на поръчката или еквивалент;
4.4.2. BS OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и
безопасността при работа с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент;
4.4.3. DIN EN ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с
обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент;
Изпълнението на това минимално изискване се доказва със заверено от участника
копие от Сертификатите за внедрени системи.
В случай на участие на обединение / консорциум, който не е регистриран като
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
описаните сертификати се представят за всеки един от членовете на обединението /
консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
4.5. Удостоверения/Лицензи на фирмата за изпълнение на подводно техническа
дейност.
4.6. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване за
изпълнението на поръчката:
• Механизация за товарене, копаене и почистване - 1 бр.,
• Транспорт за извозване на дървен материал и нанос – 1 бр.;
• Водоструйка с работно налягане мин. 400 атм.;
Това изискване се доказва с декларация по образец – Приложение 15 и копия на
документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор, от
който произтича правото на участника да ползва оборудването.
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията
по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на
подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
4.7. Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или
юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи,
доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато
участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се
позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.
V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата
документация образец и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация и
обявлението документи и при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 ЗОП.
Подадената от участника оферта се представя в запечатан общ непрозрачен плик и/или кутия
и/или кашон, като трябва да съдържа три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и
надписани плика (Плик „№ 1", Плик „№ 2" и Плик „№ 3"), както следва:
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Плик № 1 с надпис „Документи за подбор" и фирмата на участника, в който се
поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 - 14,
отнасящи се до критериите за подбор на участниците;
Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" и наименование на
участника, в който се поставят документите, по чл 56, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ЗОП, свързани с
изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в
документацията изисквания;
Плик № 3 с надпис „Предлагана цена" и наименование на участника, който
съдържа ценовото предложение на участника.
Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1, Плик № 2 и
Плик № 3 трябва да бъдат последователно номерирани.
Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана
следната информация:
До Община Монтана
гр. Монтана 3400, ул. „Извора“ № 1

ОФЕРТА

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Ремонт на микроязовири „Доктор Йосифово”, „Студен Кладенец”, „Чернила” и
предпазна дига по десния бряг на река „Шугавица”, с. Долно Белотинци
От .........................................
.........................................
Върху плика и/или кутия и/или кашона трябва да бъде написано името и адреса на
участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес.
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

1. Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор"
Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите, поставени в офертата,
подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на
документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се
намират;
Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице;
Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към
участника, съгласно Раздел ІІI. Минимални изисквания за икономическото и
финансово състояние на участниците;
Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности
и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация - Раздел
IV. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация;
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 2
Декларация за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 3;
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение № 4;
Декларация за ползване на подизпълнител/и - Приложение № 5;
Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение № 6 (когато е
приложимо);
Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена
поръчка и условията на настоящата документация - оригинал;
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11) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС (при налична такава)
или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя (при наличие)
от всеки член на обединението поотделно.
12) Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие);
13) Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на
определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1;
14) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява
участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето,
представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно
официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в
споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява
всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно
от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява
участника в настоящата процедура;
15) Документ за упълномощаване при наличие на представителство;
16) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка съгласно изискванията на указанията (когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице) – нотариално заверен препис.
17) Списък – Декларация на основните договори за строителство, изпълнени през
последните 5 (пет) години - Приложение № 9;
18) Списък - декларация за ръководните и технически лица, включително на тези,
отговарящи за контрола на качеството - Приложение № 10;
19) Образец на автобиография - Приложение № 11;
20) Декларация за разположение на експерт - Приложение № 12;
21) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение № 13;
22) Проект на договор;
23) Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване и механизация Приложение № 14;
24) Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в
обявлението и документацията за участие.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал.
1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се
представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с
критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6, а декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 се
представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани
със строителство.
2. Съдържание на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката"
Техническо предложение (Приложение № 15) - следва да бъде изготвено по приложения
образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническите
спецификации, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което се
посочва:
2.1. Срок за изпълнение
Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в месеци за приключване на
пълния обем дейности по техническата спецификация и количествените сметки, съобразено с
изпълнението на всички дейности.
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Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава, максималния срок за
изпълнение, посочен в обявлението, а именно: 4 (четири) месеца.
Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или
десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При
изчисляването от календарни дни в месеци следва де се вземе като константа брой дни в
месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен
в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за
изпълнение извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е
предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за
изпълнението на поръчката.
2.2. Размер на авансово плащане
Всеки участник следва да предложи размер на авансово плащане за създаване на
необходимата организация и навременно започване на строителството.
2.3. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения
на строителния обект
Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на
изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник
следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни
срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
При изготвянето на Предложението за изпълнение на поръчката да се опишат:
- Предвижданите за изпълнението на поръчката материали да отговарят на българските
стандарти или еквивалентни такива европейски или международни;
- Изпълнението на работите да се предвиди така, че да бъдат спазени технологичните
изисквания на производителите на материалите;
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия за труд в съответствие с
изисквания на Наредба №2 за минимални изисквания за безопасни условия на труд при
извършване на СМР, както и изискванията на Закона за ЗБУТ, с плана за безопасност и
здраве, технологията за изграждане, достъпа до съоръжението, възстановителните и
ремонтни работи, използваните материали и машини;
- При изпълнение на строително-монтажните работи стриктно да се спазват
изискванията на следните правилници и нормативни документи: Закон за здравословни и
безопасни условия на труд, Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи, Правилник по безопасността на труда при товарно - разтоварните работи, Наредба
№3/14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на
труда и противопожарна охрана, Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и
електропроводните линии, Противопожарни строителни-технически норми – 1994 г.,
Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до
1000V, Наредба № 4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането – 2005 г., Наредба
№ 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, При извършване на
работа от външната фирма използване на електрическа енергия на обекта, да се спазват
изискванията на раздел ХХ, чл. 418 – чл. 433 и в съответствие с изискванията на приложение
6 към чл. 91 ал. 2 от Правилника за безопасност и здраве при работа по
електрообзавеждането с напрежение до 1000V.
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- Изпълнителя да разполага с квалифициран сертифициран персонал за работа под вода
– водолази и необходимата специализирана подводна техника.
- Строително-монтажните работи, изпитания проби и др., като минимум да обхващат
предвидените в проекта. Изпълнението им да бъде придружено със своевременно изготвени
съответни протоколи и актове, надлежно комплектовани с необходимите сертификати и
други документи за установяване количеството и качеството на изпълнените работи и
вложени материали.
3. Съдържание на Плик № 3 „Предлагана цена"
Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с
надпис Плик № 3 „Предлагана цена и се изписва наименованието на участника. Този плик
се поставя в плика с офертата.
Ценовото предложение (Количествено-стойностна сметка) се изготвя по приложения
към документацията образец – Приложение № 16. Ценовото предложение задължително
включва пълния обем дейности по техническата спецификация.
Към ценовото предложение Участникът прилага подробни анализи на единичните цени
за всяка една позиция и дейност.
Ценовата оферта се образува, съобразно нормите за разход на строителни материали,
норми за разход на труд и механизация – по УСН, съобразявайки се със следните елементи
на ценообразуване: часова ставка строителен работник ХТС и тунелно строителство – до
3,50 лв.; часова ставка за водолаз – до 7,80 лв.; печалба – до 8%.
Забележка: При ценообразуването на видовете СМР участника е длъжен да се
съобрази с НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОНТАНА
Съгласно Чл. 63 (изм. и доп. Решение №462/14.02.2013 г.) Такси за издаване на
пропуски за товаро-разтоварни и строително-ремонтни дейности за едно превозно средство
за един месец:
1. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 тона и с първоначална регистрация след 01.01.2000 г. за
времето от 21:00 до 06:00 часа – 5,00 лв.
2. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 тона и с първоначална регистрация след 01.01.2000 г. за
времето от 06:00 до 21:00 часа – 10,00 лв.
3. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 тона и с първоначална регистрация до 31.12.1999 г.за
времето от 21:00 до 06:00 часа – 15,00 лв.
4. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 тона и с първоначална регистрация до 31.12.1999 г.за
времето от 06:00 до 21:00 часа – 25,00 лв.
5. за МПС, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима
максимална маса над 3,5 тона – 50,00 лв.
6. за МПС по т. 5, предназначени за превоз на товари вкл. с ремарке с технически допустима
максимална маса над 3,5 тона за еднодневно влизане – 5,00 лв.
7. (доп. Решение №707/12.09.2013 г.) от такса за издаване на пропуск се освобождават
организациите на общинска бюджетна издръжка.
Съгласно Чл. 64 (изм. Решение №409/21.01.2010 г.) Таксите се заплащат от лицата
при предявяване на искането.
Несъобразяването с посочените по-горе елементи на ценообразуване и допускането на
вариране в елементите на ценообразуването се вземат предвид при оценката на участниците
и класирането им. Участникът в процедурата трябва да посочи в офертата си единичните
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цени, предложени от него, като се съобрази с клаузите на проектодоговора.
Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 3 трябва да
бъдат последователно номерирани. Извън Плик № 3 "Предлагана цена" не трябва да е
посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.
Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак
след десетичната запетая.
Оферираните от участника единични цени за изпълнението на поръчката трябва да
включват всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото изпълнение на
предмета на обществената поръчка. В ценовото си предложение участникът посочва
стойности на елементите на ценообразуване.
Комисията може да проверява ценовите предложения, с цел да установи дали са
подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за
участие в процедурата. Ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата участници, в
чиито ценови оферти се констатират липса на изискуем документ и/или неясни документи
и/или неясно обозначени документи и/или несъответствия между анализите на единичните
цени и ценовото предложение. Участници, които по какъвто и да е начин, са включили
някъде в офертата си извън Плик № 3 - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с
предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата
процедура.
Не се разрешават варианти на представената оферта. Участниците
представили повече от една оферта или не са несъобразезни с елементите на
ценообразуване се отстраняват от участие!
VІ. ГАРАНЦИИ
Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а
определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.
6.1. Гаранция за участие
Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 4 000.00 лева (четири хиляди лева).

Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община
Монтана: “Инвестбанк” – клон Монтана, IBAN: BG40 IORT 8266 3301 7222 01, BIC:
IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка
в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по
приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за участие
(Приложение № 7). Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ
внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в
настоящата процедура.
Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се
освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.
6.2. Гаранция за изпълнение на договора
Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора и е със
срок на валидност, надвишаващ с 30 дни срока на приключване на строежа.
Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на
Община Монтана: “Инвестбанк” – клон Монтана, IBAN: BG40 IORT 8266 3301 7222 01, BIC:
IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка
в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по
приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за изпълнение
(Приложение № 8). При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва
процедурата, за която се внася.
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Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ
внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за
възлагане на обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на
обществената поръчка.
Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва
да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че
размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в
настоящата процедура.
VІІ. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението
за възлагане на настоящата обществена поръчка в Административна сграда на Община
Монтана – гр. Монтана, ул. „Извора” № 1. Действията на комисията по отварянето на
офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически
лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на
документ, удостоверяващ представителната им власт. Упълномощен представител на
участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално заверено
пълномощно. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се
подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията отваря офертите по
реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. Наймалко трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликове № 3
„Предлагана цена” на останалите участници. Комисията отваря пликове № 2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете на комисията подписват
всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един представител от
присъстващите участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници.
Комисията отваря Пликове № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, които те
съдържат и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14. След това
приключва публичната част на заседанието на комисията и същата продължава работата си
самостоятелно. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите
за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на
документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на
възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП до всички участници.
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от
получаването на протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя
други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в
протокола на комисията. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в
плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.
Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
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б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и
3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото
предложение на участниците.
Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между
участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В случаите по ал. 1
възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира
провеждането и приключването на процедурата.
Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се
обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.montana.bg
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите се допускат след
представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Присъстващите
представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.
Комисията не отваря Пликове №3 с предлагана цена на участници, чиито оферти не
отговарят на изискванията на възложителя.
След отваряне и оповестяване на ценовите оферти, комисията продължава работата си
самостоятелно. Извършва проверка на ценовите предложения за съответствие на
съдържанието им с изискванията на възложителя. Ако има разлика в сумата, изписана с
цифри и словом, за вярна се смята сумата словом
Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания
критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна
писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи в срок
писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни,
комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.
Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се
отстрани.
9.3. Оценка на офертите
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при
разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна
оценка, изчислена по показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката,
представени в настоящата методика.
Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е
описана в документацията като „Критерий и методика за определяне на комплексна оценка
на офертите", която е част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран
критерият по чл. 37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в
която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват
оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с поблагоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, по критерий „икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не
може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.
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Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите,
който съдържа:
- състав на комисията и списък на консултантите;
- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за
отстраняването им;
- становищата на консултантите;
- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително
кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато
критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
- дата на съставяне на протокола;
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя
заедно с цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с
приемане на протокола от Възложителя.
Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на
процедурата преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола
Възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за
съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената
поръчка. В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които
могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава
писмени указания за отстраняването им, които са задължителни за комисията. Извършените
действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в
случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.
Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от
комисията.
VІІІ. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за
изпълнител на поръчката.
В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата
участници и оферти по всеки лот и мотивите за отстраняването им.
Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването
му.
Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. от ЗОП.
При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението,
Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп
до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп
до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
9.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с
мотивирано решение, когато:
- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по
чл. 47 - 53а ЗОП;
- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия,
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
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- първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор
за обществена поръчка.
9.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
- е подадена само една оферта или заявление за участие;
- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а от ЗОП, или
само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.
- участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, или не изпълни
някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или
на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението.
9.3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по т.9.1. или 9.2 да уведоми
участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и
да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки.
Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
10.1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,
определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена
поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на
които е определен за изпълнител.
10.2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
10.3. 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 срока по чл. 41, ал. 3
от ЗОП.
10.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди
влизането в сила на всички решения по процедурата. Не се допуска сключването на
безсрочни договори за обществени поръчки.
10.5. Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за
изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът,
класиран на първо място:
- откаже да сключи договор;
- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП.
10.6. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител,
който при подписване на договора:
10.6.1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;
10.6.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.
10.6.3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и/или е поставено от възложителя при откриване на
процедурата
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Забележка: т. 10.6.1. не се прилага в случаите когато Възложителите, за които се прилага
чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на
документите по ал. 9, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър
по чл. 47, ал. 10.
10.7. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.
10.8. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение,
когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
10.8.1. промяна в сроковете на договора, или
10.8.2. частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга,
когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора,
или
10.8.3. намаляване общата стойност на договора в интерес на Възложителя поради
намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или
10.8.4. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора
за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на
изпълнение е над 12 месеца, или
10.8.5. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до
размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
10.8.6. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или
продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:
а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил
процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на
изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за
възложителя.
Изменението на цената на основание т. 10.8.4. е допустимо до размера на реалното
увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на
държавно регулираната цена.
10.9. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за
претърпените вреди от сключването на договора.
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