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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА
НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП
С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорти“ по проект
„Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия
програмен период 2014-2020г.“
Осъществяван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" на
операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на
ОПРР" по Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за
регионално развитие

гр. Монтана, 2014 г.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
1. Описание на обекта на поръчката

2. Специфични изисквания към участниците и указания за изготвянето
на офертата.

3. Изисквания за изпълнение на поръчката. Техническа спецификация
4. Критерий за възлагане и методика за оценка
5. Образци

6. Проект на договор
7. Публична покана

І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.
1. Възложител.
Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава
Осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Монтана, с адрес: гр.
Монтана - 3400, ул. „Извора” № 1, тел.: 096/394 201, факс: 096 / 300 401, интернет
адрес: http://www.montana.bg.
Община Монтана е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП и като такъв
има задължение при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото
прилагане.
Община Монтана е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен
общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.
2. Правно основание за избора на процедурата: Прогнозната стойност на
обществената поръчка, възлагана чрез настоящата публична покана е в размер,
съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с оглед на което и на основание чл. 14, ал.4, т. 2 от
ЗОП настоящата обществена поръчка ще се проведе при спазване на условията и
реда на глава осма "а" и ще проведе процедура с публикуване на публична покана.
3.Обект на поръчката:Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по
смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
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3. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е:„Избор на изпълнител за
изготвяне на технически паспорти“ по проект „Подготовка на Община Монтана за
успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020г.“
4.Максималният разполагаем ресурс на Възложителя за изпълнение на
предмета на публичната покана е 55 554, 10 (петдесет и пет хиляди петстотин
петдесет и четири лв. и 0,10) лв. без ДДС.
5. Кратко описание на предмета на поръчката.
5.1.Кратка информация за проекта
Изборът на изпълнители за изготвяне на технически паспорти по проект
„Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен
период 2014-2020г.“, предмет на възлагане в настоящата поръчка са част от
дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Подготовка на Община
Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020г.“, който
се изпълнява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" на операция
5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по Приоритетна ос 5:
"Техническа помощ", и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Договорът за изпълнение на проекта между Община Монтана и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, която е Управляващ орган
по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е сключен с
идентификационен номер № BG161PO001/5-02/2012/034, съобразно който
Община Монтана е Бенефициент по проекта.
5.1.1. Обща и специфични цели, резултати на проекта:
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот в община
Монтана, чрез подготовка на Община Монтана за новия програмен период 20142020г. Тази цел е в пълно съответствие с общата цел на ОП „Регионално развитие“
и ще допринесе за изпълнението й, чрез създаване на нови възможности за
повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие в
Община Монтана.
Успешното реализиране на настоящия проект ще допринесе за постигане на
целите, заложени в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161РО001/5-02/2012: „В подкрепа на следващия програмен период”, а именно:
- да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови
инвестиционни проекти на Община Монтана за периода 2014-2020г.;
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- да се подпомогне Община Монтана в създаването на списък с готови за
финансиране проекти, които да бъдат включени в интегрирания план за градско
развитие на Община Монтана.
Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на привлекателността
и конкурентоспособността на Община Монтана, посредством подобряване на
физическата и жизнена среда, което ще допринесе за по-добро качество на живота,
улеснен достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и
социално развитие.
По-конкретно, изпълнението на проекта ще доведе до следните положителни
ефекти:
• стимулирано градско възстановяване и развитие на Община Монтана;
• повишено качество на живот – подобрена градска среда в контекста на
териториалния обхват на проекта;
• интегрираност на групите в неравностойно положение посредством
създадената по проекта достъпна архитектурна среда на участъка, обхванат от
проекта;
• подобрен достъп до основни услуги и ключови обекти с голямо обществено
значение;
• подобрена жизнена среда на гр. Монтана, чрез прилагане на мерки, свързани
с подобряване на парковете;
• променена нагласа на обществото по отношение на опазване и поддържане
на обществените места, произтичаща от подобрената зелена градска среда;
• създадени условия за социализация и отдих в рамките на непосредствената
жизнена среда;
• създадени условия за бъдещо надграждане на ефекта от проекта
посредством изпълнението на подобни инициативи в по-широк териториален
контекст.
5.2. Кратко описание на предмета на поръчката..
След извършване на обследване на 15 обекта и въз основа на изискванията на
Закона за устройство на територията трябва да бъдат изготвени технически
паспорти на сградите, по реда на Наредба 5 за техническите паспорти на сградите.

II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА
ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА
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1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с
изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.
Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или
представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в
документацията за участие, при всички случаи води до отстраняване му.
2. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към
Публичната покана и Специфичните изисквания и указания за изготвянето на
офертата.
3. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и
чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.
4. Документ за учредяване на обединението (копие), когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице.
5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице: посочването на ЕИК и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП се
представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
6. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата
е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на
чуждестранни физически и/или юридически лица, посочения в чл. 56, ал. 1, т. 1 от
ЗОП документ се представя в официален превод на български език, а документите
по чл. 56, ал. 1, т. 5, доказващи техническите възможности и/или квалификация по
чл. 51 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на
лице, което има сключен договор с Министерство на външните работи на
Република България за извършване на официални преводи.
7. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за
сметка на участника.
8. Всяка оферта следва да съдържа:
8.1. Оферта;
8.2. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан и
подпечатан от участника /представляващия;
8.3. Административни сведения за участника;
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8.4. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата;
8.5. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие),
когато участникът е обединение, което не е юридическо лице;
8.6. Икономическо състояние и технически възможности и
квалификация на участника:
8.6.1.Участниците трябва да притежават застраховка за професионална
отговорност по чл.171 от ЗУТ, по реда и условията на Наредбата за условията и
реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Доказва се с представянето на валидна застрахователна полицаза професионална
отговорност по чл. 171 от ЗУТ,съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията
и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за
обекти, попадащи в обхвата на строежи I категория.

8.6.2. Участникът трябва да има изпълнена през последните три години,
считано до изтичане на крайния срок за представяне на оферти най-малко една
услуга с предмет: обследване на строежи за установяване на характеристиките му,
и/или съставяне на технически паспорти и/или упражняване на строителен
надзор и/или проектиране на сгради.
Доказва се с представянето на декларация-справка по образец и
доказателства за извършените услуги по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП.
8.6.3. 1. Обследването на строежите следва се извърши по реда на чл.176в от
ЗУТ, а именно:
1. от консултант, получил Удостоверение за извършване на дейности по чл.
166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или
2. от проектанти от различни специалности с пълна проектантска
правоспособност.
Когато участникът е консултант, трябва да притежава Удостоверение по
чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, съгласно Наредба № РД-02-20-25/ 03.12.2012 г. за
условията и реда за издаване на Удостоверение за вписване в регистъра на
Консултантите за оценяване на съответствието на Инвестиционните проекти
и/или упражняване на Строителен надзор, придружен със Списъка, неразделна
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част от Удостоверението, съдържащ правоспособните физически лица, и
задължително лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“,
които отговарят на изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.
Доказва се с представянето на копие от притежаванотоУдостоверение по
чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или с посочване на публичния регистър, в който се
съдържа информация за акта.
8.6.3.2. Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им се
включват физически лица, упражняващи технически контрол по част
„Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 ЗУТ, както и
проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност за
оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ.
Доказва се с представянето на валидни удостоверения за пълна
проектантска правоспособност или посочване на публичните регистри, в който се
съдържа информация за тях.
8.6.4.Участникът трябва да осигури минимум следния екип, който да бъде
ангажиран в изпълнението на поръчката и да отговаря на следните изисквания:
Лице за изпълнение на обследване и упражняване на технически
контрол на част „Конструктивна" с приложени за него заверени копия на валидно
Удостоверение, удостоверяващо вписването на лицето в Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране, или в еквивалентен Списък или регистър,
поддържан от компетентен орган в държава-членка на Европейския съюз, или в
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
5 бр. правоспособни лица, включени в списъка, приложение към
издаденото Удостоверение, за изпълнение на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1, чл.
176а, ал. 1 и чл. 176в, ал. 1 от ЗУТ, по следните части: - „Топлоснабдяване,
отопление, вентилация и климатизация (ТОВК)", „Електрическа" (Ел),
„Архитектурна" (Арх.), „Строително-конструктивна" (СК), „Водоснабдяване и
канализация" (ВК), и „Пожарна безопасност" (ПОЖБ) или еквивалент. Забележка:
За изпълнение на обследването на строежите (услугите по чл. 176в, ал. 1 от ЗУТ)
участникът може да предложи както лица от списъка, приложение към издадения
лиценз, така и проектанти от различните специалности с пълна проектантска
правоспособност. В този случай, ако участникът предложи проектанти, то те
трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и в този случай
задължително в декларацията по Образец, съдържащ списък на лицата, които
участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, следва да се посочат
поотделно лицата за изпълнение на услугите по чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 176а, ал. 1
от ЗУТ и отделно лицата за изпълнение на услугата по чл. 176в, ал. 1 от ЗУТ.
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Доказва се с представянето на декларация – справка по образец и с представянето
на валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност или посочване
на публичните регистри, в който се съдържа информация за тях.
9. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1
и ал. 5 от ЗОП.
10. Декларация за приемане условията в проекта на договора по образец.
11. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от общата стойност на
договора без ДДС и се внася от изпълнителя най-късно към момента на
подписване на договора. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията.
12. Цялата документация се предоставя безплатно и е публикувана на
интернет - страницата на Община Монтана. В посочения от Възложителя срок,
Участникът следва да представи оферта. Същата се представя в запечатан
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител - лично
или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка - до крайния срок за
получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката,
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Офертите се подават на адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ № 1.
13. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г.,
ал. 3 от ЗОП и ще се състои на датата и часа, обявени в публичната покана, в
сградата на Общината.
14. При сключване на договор се представя документи, издадени от
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда
включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или
предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
15. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за
изпълнение на поръчката по чл. 101в, ал. 1, т. 2 от ЗОП – трябва да бъде
изготвена съобразно образец
16.Ценово предложение - по образец.
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
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1. Описание и обосновка на дейността.
Целта на настоящата поръчка е да се извърши обследване и съставяне на
технически паспорти на 15 броя сгради, съгласно изискванията на Наредба № 5 от
28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Изпълнението на поръчката
ще се извърши съгласно настоящата техническа спецификация. Техническите
паспорти на съществуващите строежи се съставя въз основа на резултати от
обследване на място и оценка на техническите характеристики на строежа и
сравняването им (чрез сравнителни анализи, изчисления и проверки) с
нормативните характеристики по съществените изисквания на чл. 169, ал. 1 – 3 от
ЗУТ.
2. При изготвянето на Техническия паспорт на всеки от строежите, всеки член от
екипа следва да съблюдава изискванията на действащите нормативни документи:
• Закон за устройство на територията;
• Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите ,
последно изм. ДВ бр.80 от 13.09.2013 г., в сила от 14.09.2013 г.
• Други приложими национални и европейски нормативни документи.
3. ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖИТЕ:
1.
2.
3.
4.

5.

Сграда на ЦДГ „Здравец” - № 12, Зона за въздействие с преобладаващ
социален характер, град Монтана - НРНМ 48489.13.16.1, ж.к. “Младост” , ул.
„Акад. Иван Дуриданов” 16А; УПИ VІ, кв. 376; Обектът е IV категория.
Сграда на ЦДГ 7 „Приказен свят”, Зона за въздействие с преобладаващ
социален характер, Град Монтана - НРНМ 48489.13.213.1, ж.к. “Младост” , ул.
„Шести септември” 22, УПИ VІ, кв.V; Обектът е IV категория.
Сграда на ЦДГ 4 „Калинка”, Зона за въздействие с преобладаващ социален
характер, град Монтана - НРНМ 48489.11.117.1, 48489.11.117.2, ул.“Ал.
Батенберг” №49; УПИ III, кв.88; Обектът е IV категория.
Сграда и Физкултурен салон /зала 8 СОУ “Отец Паисий”, Зона за въздействие с
преобладаващ социален характер, Град Монтана - НРНМ 48489.13.176.1,
48489.13.176.2, 48489.13.176.3, 48489.13.176.4, 48489.13.176.5, 48489.13.176.6,
48489.13.176.7,
48489.13.176.8,
48489.13.176.9,
48489.13.176.10,
48489.13.176.11,
48489.13.176.12,
48489.13.176.13,
48489.13.176.14,
48489.13.176.15, ж.к.“Младост“ 1, бул. Генерал Арнолди” 34; УПИ Х, кв. 375;
Обектът е III категория.
Сграда и Физкултурен салон /зала 4 ОУ „Иван Вазов”, Зона за въздействие с
преобладаващ социален характер, град Монтана - НРНМ 48489.11.116.1,
48489.11.116.2, 48489.11.116.3, 48489.11.116.4, 48489.11.116.5, 48489.11.116.6
в УПИ II, кв. 88, ул. "Княз Александър Батенберг"51;Обектът е III категория.
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Сграда Обединен детски комплекс, Зона на публични функции с висока
обществена значимост, Град Монтана - НРНМ 484898.8.398.1, пл. "Славейков"
№1; УПИ V, кв.166. Обектът е V категория.
Сграда на ЦДГ №6 „Слънце”, Зона за въздействие с преобладаващ социален
характер, град Монтана - НРНМ 48489.249.1, ул. „Хан Аспарух” 35; УПИ XI,
кв.138а. Обектът е IV категория.
Сграда с физкултурен салон /зала I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Зона за
въздействие с преобладаващ социален характер, град Монтана - НРНМ
48489.8.356.1, 48489.8.356.2, 48489.8.356.4 в УПИ II, кв. 159, бул. "Трети март"
№23;Обектът е III категория.
Сграда и физкултурен салон /зала ПМГ „Св. Климент Охридски”, Зона за
въздействие с преобладаващ социален характер, град Монтана - НРНМ
48489.11.458.1, 48489.11.458.2 в УПИ I, кв. 106, ул. "Юлиус Ирасек" №9;
Обектът е III категория.
Сграда на ЦДГ №9 "Зора", Зона за въздействие с потенциал за икономическо
развитие, град Монтана - НРНМ 48489.6.90.5, ул. "Панчо Владигеров" №2; УПИ
ІІ, кв. 331; Обектът е IV категория.
Сграда на читалище „Разум“, Зона на публични функции с висока обществена
значимост, град Монтана - НРНМ 48489.7.18.1, 48489.7.18.2 и 48489.7.18.3 в
УПИ I, кв. 127, бул. „Трети март” 88; Обектът е III категория.
Сграда на Младежки дом, Зона на публични функции с висока обществена
значимост, град Монтана - НРНМ 48489.7.1, бул. „Трети март”98; УПИ ХІV, кв.
121; Обектът е III категория.
Сграда на Общински театър и Общинска библиотека „Гео Милев”, Зона на
публични функции с висока обществена значимост, Град Монтана - НРНМ
48489.11.577.1, ул. „Извора” 2; УПИ IX, кв. 106; Обектът е III категория.
Музейни обекти – „Общоисторическа експозиция на Историческия музей“,
Зона на публични функции с висока обществена значимост, град Монтана НРНМ 48489.7.547.1, ул. „Граф Игнатиев” 3, УПИ I, кв. 126; Обектът е I
категория.
Музейни обекти – „Къща-музей и лапидариум”. Зона на публични функции с
висока обществена значимост, град Монтана - НПНМ 48489.278.1,
ул.”Черковна”, 17, УПИ V, кв.159. Обектът е I категория.

4. Очаквани резултати
Изготвени технически паспорти на 15 обекта в община Монтана.
5. Основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката
5.1. Основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката
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Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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За изпълнение на поръчката Изпълнителят е необходимо да извърши:
Дейност 1. Проучване и техническо обследване на строежите за установяване
на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3
от ЗУТ.
Дейност 2. Съставяне на технически паспорти и регистрация, съгласно
изискванията на Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на
строежите.
СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТ 1 И ДЕЙНОСТ 2
1. Съдържание и изисквания към дейност 1:
Обследването съгласно изискванията на чл. 21 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за
техническите паспорти на съоръженията включва:
1.1. Изготвяне на план-програма за извършване на обследването на строежите,
която да бъде съгласувана и одобрена от Възложителя;
1.2. Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните)
стойности на техническите характеристики на обследваните съоръжения, в т.ч. и
тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;
1.3. Установяване на действителните технически характеристики на строежите по
разделите на част А от техническия паспорт по чл.5 на Наредба №5, като при
реализирането Изпълнителят задължително следва да извърши:
• Проучване и анализиране на наличната архивна документация;
• Събиране или установяване на всички необходими данни за съоръженията,
характеристиките на материалите и др., необходими за неговата работа;
• Екзекутивно-архитектурно заснемане - при недостатъчна проектна обезпеченост
по отношение наналичната техническа документация;
•
Оглед и измервания на сградите за събиране на технически данни, както и
другипроучвания с цел получаване на достоверна картина на състоянието на
обекта.
1.4. Инженерен анализ на действителните технически характеристики на
строежите и оценка на съответствието им със съвременните и актуални към
настоящия момент в България нормативни изисквания. Оценка на степента на
риска при настъпване на аварийни събития и оценка
на опасността за
населението и имуществените ценности, както и неблагоприятното въздействие
върху околната среда.
1.5. Разработване на мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на
ремонти, съгласно част Б от техническия паспорт по чл.6 на Наредба №5 по
следните позиции:
•
изготвяне на конструктивна оценка на строежа и предложение при
необходимост за привеждане в съответствие с действащите в момента норми;
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• предписания за недопускане на аварийни събития, застрашаващи обитаването
на строежите;
• необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежите и
график за изпълнение на неотложните мерки;
•
данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане,
преустройство и реконструкция на строежите;
•
срокове за извършване на основни и текущи ремонти на строежите и на
отделните конструкции.
1.6. Изпълнителят следва да представи доклад за резултатите от
обследването по чл. 24 от Наредба №5/2006 г. за техническите паспорти на
строежите.
1.7. Изготвяне на указания и инструкции за безопасна експлоатация, съгласно част
„В" от техническия паспорт по чл.7 на Наредба №5 от 28.12.2006 г.
Съдържание и изисквания към дейност 2 - Съставяне на технически паспорт на
строежите и регистрация.
Техническият паспорт на строежите следва да обхващат следните части:
Част А "Основни характеристики на строежа";
Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти";
Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация";
Техническият паспорт ще получи регистрационен номер, който ще съвпада с
идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра.
Част А "Основни характеристики на строежа" съдържа следните раздели:
1. Раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните
реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на
поземления имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността,
предназначение на строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от
кадастралната карта (кадастралния план); адрес (местонахождение), година на
построяване, извършени промени (строителни и монтажни дейности) по време на
експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно
обновяване, основен ремонт, промяна
на предназначението, година на
извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените
промени: разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна
документация;
2. Раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални показатели", който
включва следните реквизити:
а) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ,
застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни,
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полуподземни и подземни); инсталационна и технологична осигуреност - сградни
отклонения, сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и др.;
б) за съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение (наземни,
надземни, подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и
др.); функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна
способност, налягане, напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни
показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа;
3. Раздел III "Основни технически характеристики", който включва следните
реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към конкретната сграда или
строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от
действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация),
и/или описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията,
носимоспособността, сеизмичната устойчивост,
границите (степента)
на
пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарнохигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха,
водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарнозащитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в
околната среда, в помещения на сгради, елементи на осигурената достъпна среда и
др.;
4. Раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или
документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа,
изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл.
сертификат за енергийна ефективност, сертификат за пожарна безопасност,
декларации за съответствие на вложените строителни продукти, сертификати на
основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на
техническото оборудване и др.;
5. Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали
техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз на
консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност
на лиценза; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска
правоспособност, данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и
съставили техническия паспорт на строежа.
Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на
ремонти" съдържа следните позиции:
1. резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на
основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;
2. необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и
график за изпълнение на неотложните мерки;
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3. данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане,
преустройство и реконструкция на строежа;
4. срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни
конструкции и елементи на строежа.
Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" съдържа следните
позиции:
1. съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на
повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на
сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи;
2. недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа,
която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и
въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от
сградата и съоръжението;
3. спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от
шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване,
удар от падащи предмети и др.;
4. правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.
Изисквания към предложението на Участника.
Техническото предложение следва да представя в синтезиран вид концепция
(препоръчителен обем не повече от 30 стр., без приложенията, ако такива са
предвидени) за организация на изпълнението на предмета на поръчката, в която
да се изложи подробно и мотивирано подхода и вижданията на участника за
изпълнение целите на предмета на поръчката. Целта е да се установи
разбирането на участника за предмета и задачата на обществената поръчка, както
и способността ме да изрази позиция по необходимите специфични аспекти, за да
се
отговори
на изискванията на техническото задание. Техническото
предложение следва да покрива всички предвидени дейности в техническата
спецификация, разпределени в две самостоятелни части: Програма за изпълнение
на предмета на поръчката и Работен план - график.
Програма за изпълнение на предмета на поръчката. В тази част Участникът
описва разбирането на целите и резултатите, дейностите за тяхното изпълнение,
избор на подход за постигане на целите и очертаване на методология,
включително средства, способи и инструментариум за изпълнение на поръчката.
Ще се оценява в каква степен предложението на участника съответства на
изискванията на възложителя и дали описаните дейности ще постигнат желаните
резултати.
Работен план - график. В тази част Участникът описва график и организация на
работата, включително предварителна оценка
на необходимото време за
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изпълнение, идентифициране и ясно обозначаване на времевите зависимости
между дейностите; последователността и съвместимостта на работния планграфик с предложения подход и методика за реализацията на проекта;
структуриране на екипа и механизъм на вътре-екипна координация при
разпределение на задачите и отговорностите.
Програмата за изпълнение на предмета на поръчката и Работния план - график
се разработват и за двете дейности:
Дейност 1: Проучване и техническо обследване на строежите за установяване
техническите им характеристики
Дейност 2: Съставяне на технически паспорти и регистрация
Изисквания към предаваните продукти - доклади; I-ви работен вариант на
технически паспорти; окончателен вариант на техническите паспорти;
окончателен вариант на техническите паспорти, регистрирани от Изпълнителя в
съответствие с чл.15 от Наредбата за технически паспорти и предаден на
съответния орган по чл.5, ал.5 и ал.7 от ЗУТ и с предаден екземпляр в Агенцията по
кадастъра.
- Основният текст следва да бъде на български език, включително наличните
приложения (ако има такива).
- Шрифт на текста- Times New Roman, големина 12, разстояние между редовете 1,5
lines.
- Номерирането на таблиците, графиките, схемите и приложенията трябва да бъде
обвързано с раздела от основния текст, към който се отнасят.
- Графичният материал (чертежи, схеми) да бъде на български език, в стандартни
формати - А0, А1, А2, A3, А4.
- Докладите:
- I-ви работен вариант на техническите паспорти се представят на хартиен носител
- 2 бр. оригинални екземпляр и 2 бр. електронна версия на CD в MS Word и
графична част и приложения - в PDF формат и dwg формат, като във всеки диск се
включва пълното съдържание на продукта и приложенията (ако има такива).
- Техническите паспорти (окончателен вариант) се представят на хартиен носител
- 5 (пет) бр. оригинални екземпляра и 2 бр. електронна версия на CD - в MS Word и
графична част и приложения - в PDF формат и dwg формат, като във всеки диск се
включва пълното съдържание на продукта и приложенията (ако има такива)регистрирани от Изпълнителя в съответствие с чл.15 от Наредбата за технически
паспорти и предаден на съответния орган по чл.5 ал.5 и ал.7 от ЗУТ и с предаден
екземпляр в Агенцията по кадастъра.
5. Срок и място за изпълнение на поръчката.
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5.1. Начална и крайна дата
Началната дата на изпълнение на поръчката е датата на сключване на договора.
Крайната дата за приключване на поръчката е 2 календарни месеца след
началната дата на сключване на договора.
5.2. Място за изпълнение на поръчката
Република България, гр. Монтана.
Изпълнителят следва да представи доклад за резултатите от обследването
по чл. 24 от Наредба №5/2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Техническите паспорти следва да отговарят на всички изисквания,
заложени в техническата спецификация.
6. Срокове за представяне на докладите и предмета на поръчката.
- Доклад за резултатите от обследването - не по-късно от 1(един) месец след
подписване на договора.
- Технически паспорти - не по-късно от деня на изтичане на срока по договора.
Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на
документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел,
източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което
би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или
продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.
IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта,
съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база
комплексна оценка за всяка оферта.
Комплексната оценка се формира като сбор от 2 основни показателя: оценка
натехническото предложение и оценка на предлаганата цена. Коефициентът на
тежест наоценката на техническото предложение при определянето на
комплексната оценка на офертатае 0,7, а коефициентът на тежест на оценката на
предлаганата цена е 0,3, по следната формула:
ОО = 0,7 *Т + 0,3*Ц, приложима към всеки участник, където:
ОО - Обща оценка;
Т - Оценка на Техническото предложение;
Ц - Оценка на Ценовото предложение.
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Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата,
получиланай-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
А. Оценка на Техническото предложение.
Оценката на техническото предложение се формира като сума от броя на точките
попосочените в таблицата по-долу два подпоказателя, като максималният
възможенброй точки за оценка на техническото предложение е 100 точки.
Т = Т1 х 0,5 + Т2 х 0,5, където:
Т - Оценка на Техническото предложение;
Т1 - Програма за изпълнение предмета на поръчката с тежест - 0,5;
Т2 - Работен план-график с тежест - 0,5;
Т1 е сумата от получените оценки за програмата за изпълнение на предмета на
поръчката по дейност 1 и дейност 2.
Т2 е сумата от получените оценки за Работен план-график по дейност 1 и дейност
2.
Показатели за оценка на техническото предложение

Т1

1.1.

1.2.

Максимале
н
брой точки
100 т.
Подпоказател 1: Програма за изпълнение на предмета
на поръчката
Дейност 1: Проучване и техническо обследване
50 т.
на сградите за установяване техническите им
характеристики
Описание на подход и методология за изпълнение на
До 50 т.
Дейност 1 - описание на целите, резултатите и
дейностите за тяхното изпълнение, обвързаността на
дейностите с резултатите, както и избор на подход за
постигане на целите; средства, способи и
инструментариум за изпълнение на предмета на
поръчката по Дейност 1. Описание на общи и специфични
дейности, в зависимост от характеристиките на
обследваните сгради.
Дейност 2: Съставяне на технически паспорти
50 т.
и регистрация
Описание на подход и методология за изпълнение на
До 50 т.
Дейност 2 - описание на целите, резултатите и
дейностите за тяхното изпълнение,обвързаността на
дейностите с резултатите, както и избор на подход за
постигане на целите; средства, способи и
инструментариум за изпълнение на предмета на
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поръчката по Дейност 2. Описание на общи и специфични
характеристики и позиции, в зависимост от
обследваните сгради.
Подпоказател 2: Работен план - график
Дейност 1: Проучване и техническо обследване на
сгради
за
установяване
техническите
имхарактеристики
Изготвяне на график и организация на работа с оценка на
необходимото време за изпълнение на предмета на
поръчката, съобразно с нормативно определената
последователност на дейностите и процедурите.
Описание на ключовите дати и времевите зависимости
между дейностите. Описание на отговорностите на
експертите от екипа, които отговарят за предвидените
от участника дейности, включени в план - програмата по
Подпоказател 1, Дейност 1 и представен механизъм на
вътреекипната координация при разпределение на
задачите и отговорностите на членовете на екипа.
Дейност 2: Съставяне на технически паспорти
и регистрация
Изготвяне на график и организация на работа с оценка на
необходимото време за изпълнение на предмета на
поръчката, съобразно с нормативно определената
последователност на дейностите и процедурите.
Описание на ключовите дати и времевите зависимости
между дейностите. Описание на отговорностите на
експертите, които отговарят за предвидените от
участника дейност, включени в План-програмата по
подпоказател 1, Дейност 2 и представен механизъм за
вътреекипната координация при разпределение на
задачите и отговорностите на членовете на екипа.
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100 т.
50 т.
До 50 т.

50 т.
До 50 т.

Комисията ще оценява и ще присъжда точки по предложенията за
изпълнение наобществената поръчка по Подпоказател 1(Т1) по следния начин:
1.
Участник, представил ясно, завършено, изчерпателно и задълбочено,
вътрешнонепротиворечиво, структурирано и последователно описание на
подхода иметодологията за изпълнение на предвидените дейности по
съответните позиции 1.1 и 1.2., които напълно съответстват на изискванията на
Техническото задание иТехническата спецификация, като ги конкретизират,
детайлизират и разширяват,които са реалистични и изпълними и ще доведат до
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тяхното оптималноизпълнение, ще получи максимално предвидения брой точки по 50 за всяка отпозициите 1.1 и 1.2, респективно 100 точки за Подпоказател 1.
2. Участник, чиито подход и методология по съответната позиция 1.1 и 1.2
имат несъществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и
последователността на планираните дейности или не съответстват напълно на
изискванията на Техническото задание и Техническата спецификация, но са
реалистични и изпълними и ще доведат до добри за Възложителя, ще получи по 30
точки за всяка от позициите 1.1 и 1.2, респективно 60 точки за Подпоказател 1.
3. Участник, чиито подход и методология по съответната позиция 1.1 и 1.2
имат значителни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и
последователността на планираните дейности или съответстват само на някои от
изискванията на Техническото задание и Техническата спецификация, но въпреки
нова ще доведат до задоволителни за Възложителя резултати, ще получи по 10
точки за всяка от позициите 1.1 и 1.2, респективно 20 точки за Подпоказател 1.
4. Участник, чиито подход и методология по съответната позиция 1.1 и 1.2
имат съществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и
последователността на планираните дейности и в по-голямата си част не
съответстват на изискванията на Техническото задание и Техническата
спецификация, с което демонстрира неразбиране на дейностите, включени в
предмета на обществената поръчка и това ще доведе до тяхното незадоволително
изпълнение за Възложителя, ще бъде предложен за отстраняване от участие.
Комисията ще оценява и ще присъжда точки по предложенията за изпълнение на
обществената поръчка по Подпоказател2(Т2) по следния начин:
1. Участникът е представил подробен и изчерпателен график и организация на
работа, като е направил предварителна оценка на необходимото време за
изпълнение на предмета на поръчката, обвързано с нормативно определената
последователност на дейностите и процедурите. Идентифицирал е и ясно е
обозначил ключовите дати и времевите зависимости между дейностите, като
точно е определил последователността и съвместимостта на работния план с
предложения подход и методика за реализация на поръчката. Подробно, ясно и
балансирано са разписани отговорностите на всеки от експертите, които напълно
отговарят и съответстват на предвидените от участника дейности, включени в
програмата по Показател 1. Представен и изчерпателно е разписан механизма на
вътре-екипната координация при разпределение на задачите и отговорностите
на членовете на екипа. Участникът ще получи максимално предвидения брой
точки - по 50 за всяка от позициите 2.1 и 2.2, респективно 100 точки за
Подпоказател 2.
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2. Участник, чиито график и организация на работа по съответната позиция 2.1
и 2.2 имат несъществени пропуски при описанието, пълнотата, структурирането
и последователността на планираните дейности по програмата по Показател 1 или
не съответстват напълно на изискванията на Техническото задание и
Техническата спецификация, но са реалистични и изпълними и ще доведат до
добри за Възложителя резултати, ще получи по 30 точки за всяка от позициите 2.1
и 2.2, респективно 60 точки за Подпоказател 2.
3. Участник, чиито график и организация на работа по съответната позиция 2.1
и 2.2 имат значителни пропуски при описанието, пълнотата, структурирането и
последователността на планираните дейности по програмата по Показател 1 или
съответства само на някои от изискванията на Техническото задание и
Техническата спецификация, но въпреки това ще доведат до задоволителни за
Възложителя резултати, ще получи по 20 точки за всяка от позициите 2.1 и 2.2,
респективно 40 точки за Подпоказател 2.
4. Участник, чиито график и организация на работа по съответната позиция 2.1
и 2.2 имат съществени и принципни пропуски при описанието, пълнотата,
структурирането и последователността на планираните дейности по програмата
по Показател 1 и в по- голямата си част не съответстват на изискванията на
Техническото задание и Техническата спецификация, включени в предмета на
обществената поръчка, това ще доведе до незадоволително за Възложителя
изпълнение на обществената поръчка, ще бъде предложен за отстраняване от
участие.
За целите на настоящата методика за оценка на предложенията на
участниците,, подпоказатели 1 и 2 (Т1 и Т2), използваните в този раздел
определения следва да се тълкуват, както следва:
* „Ясно и завършено“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено
посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който
същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени
етапи/съответно останалите предвидени видове дейности и няма
допуснати грешки, непълноти и неточности;

** „Изчерпателно и задълбочено,“ - описанието, което освен, че съдържа
всички отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи
текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на
отделните документи или други дейности, имащи отношение към
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повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над
предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези пропуски в техническото предложение, които не го
правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в
описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са,
когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и
информация, посочени в офертата на участника. Несъществените
непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с
оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната
технологична последователност на действия и цялост на отделните
документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от
други части в офертата, се приема наличието на „съществени пропуски“ на
офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от
процедурата за възлагане на обществената поръчка.
****Значителни са тези пропуски в техническото предложение, които не го
правят неотговарящо на изискванията, но не са описани съществени
необходими дейности, допусната е грешка в последователността на
процесите, липсват частично някои елементи от организацията за
изпълнение на дейността или времевите зависимости при изпълнението й.
Значителните
пропуски
не
правят
техническото
предложение
неотговарящо на изискванията на възложителя с оглед спазване на
действащата нормативна уредба, но липсващата информация за
правилната логическа последователност на действията, кореспонденцията
им с целостта на отделните документи ще доведат до постигане на
задоволителни резултати, без възможност за повишаване на качеството и
надграждане на изискванията.

***** Съществени са тези пропуски в техническото предложение, които го
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в
указанията и техническата спецификация или на действащото
законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания,
като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани
такива и други подобни. При установени съществени непълноти в
техническо предложение на участник, той получава минимално предвидения
брой точки иофертата му следва да бъде предложена за отстраняване.
Оценките по показател „Оценка на техническото предложение“, се определят
чрез консенсус от членовете на комисията. По показателя се поставя оценка по
посочените точки, за които качеството на офертата в най-голяма степен се доближава до
описанието, дадено от възложителя. Оценката, която дава комисията следва да бъде
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обоснована, като за съответната стойност в протокола трябва да бъдат отразени
изчерпателно мотивите за това, в това число и пропуски и/или непълноти.
Ако не може да се постигне консенсус за оценката по този показател, всеки от
членовете на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по
показател „Оценка на техническото предложение“. Оценките по показател „Оценка на
техническото предложение“ се поставят въз основа на експертната оценка на членовете
на комисията, които писмено подробно мотивират поставените точки, с цел осигуряване
на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При
прилагането на методиката трябва да бъдат изложени индивидуални и конкретни мотиви
за присъдените точки от страна на членовете на комисията, които да се базират на
офертните технически предложения на участниците, да се направи анализ на същите и
да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да
обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да бъдат формални и да
представят копиране на критериите за оценяване, заложени в методиката, а да са
конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за
да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на
ЗОП, регламентирани в чл. 2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.
Когато членовете на комисията не могат да вземат оценка чрез консенсус и
пристъпят към изготвянето на индивидуални таблици, то в тези случаи всяка оферта
получава оценка по показател „Оценка на техническото предложение“, представляваща
средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки на членовете на
комисията по този показател.
Б. Оценка на ценовото предложение
Ценовото предложение за всеки участник се оценява по формулата:
Ц = 100*(Цмин./ Цуч), където
Ц - Оценка на Ценовото предложение за съответния участник;
Цмин - Минималната предложена цена (без ДДС);
Цуч - Цената предложена от съответния участник (без ДДС).
Крайно класиране на Участниците:
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,
получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил найвисока обща оценка.
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 и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с
най-висока относителна тежест - оценката на техническото предложение и се
избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че
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офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Гаранция за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената
поръчка, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер
на 3% (три процента) от стойността на поръчката без ДДС.
Представя се под формата на банковата гаранция или платежен документ за
внесената по банков път гаранцията.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по
следната сметка на Възложителя:
Банка: "Инвестбанк" АД клон Монтана
Банков код (BIC): IORTBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG40 IORT 8266 3301 7222 01
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на
банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е
безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност
– 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.
При представяне на гаранция под формата на платежното нареждане или
банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя
гаранцията.
Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва
съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.
Начин на плащане:Съгласно проекта на договор.
Изисквания за публичност
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да
предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на
финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в
съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в
чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.
Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност
и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък
с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и
наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007-2013, на английски и български език.
При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава:
Този документ е създаден в изпълнение на проект“ Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия
програмен период 2014-2020г.“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В
подкрепа за следващия програмен период" на операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите наОПРР" по
Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

www.bgregio.eu
Оперативна програма
„Регионално развитие”
2007 – 2013 г.

•
Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив,
счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните
услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и
национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и
проверка;
•
Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на
извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че
действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са
надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора.
Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички
документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на
експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията,
изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.
Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от
•
предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след
приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.
Важно: Участниците трябва да се запознаят с изискванията на настоящата
документация и да се въздържат от включване към офертите на излишни
документи, както и многобройни документи, потвърждаващи едни и същи
обстоятелства. Излишни документи, демонстриращи възможности и опит над
изискваните, няма да се вземат предвид при оценка на офертите.

Този документ е създаден в изпълнение на проект“ Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия
програмен период 2014-2020г.“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В
подкрепа за следващия програмен период" на операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите наОПРР" по
Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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