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РАЗДЕЛ  ІI 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1.Участник в настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда по ЗОП 

може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 

техни обединения,  което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки 

(ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.  

2.Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си 

представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 
доказва с изрично пълномощно. 

3.В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя заверено копие на 
договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна 
форма, за да могат да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от процедурата 
за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, 
когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в 
държавата членка, в която са установени.  

4.За участниците – обединения, които не са юридически лица, следва да бъдат спазени 

изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 

5.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или 

свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Не 
могат да участват в процедурата и лица, за които са налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 

ЗОП. 

1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 

2. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще 
ползва подизпълнители. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители 

при изпълнение на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези 

работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители.   

3. Не се допуска до участие в обществената поръчка и се отстранява участник, за когото е 
налице някое от следните обстоятелства: 

• осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 



 

 

      

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 
права на работниците. 

• обявен е в несъстоятелност; 
• е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
• 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 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 участникът е преустановил 

дейността си; 

• е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

• 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 участникът е 
установен; 

• е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка , 

доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 
• 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; 

• при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, 

точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; 

• е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси; 

• когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици; 

• не могат да участват лица, които не идентифицират физическите лица, които са 
действителни собственици на юридическо лице по смисъла на чл. 6, ал. 2 от 
ЗМИП.  

4. От участие се отстраняват оферти:  

 - които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази 

Документация; 

 - когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящата 
публична покана, след като са били изискани от него; 

  - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 



 

 

      

 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

5. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 
публична покана, са в писмен вид. 

6. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните начини: 

• по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка;  
• чрез куриерска служба; 
• по факс; 
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис 
• чрез комбинация от тези средства. 

 

Възложителят ще съхранява цялата документация по провеждането на настоящата 

публична покана за възлагане на обществената поръчка най-малко 3 години след 

приключване на изпълнението на договора. 

 

Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до СО – РАЙОН „Триадица”, 

гр.София, ул. "Алабин" № 54. 

 

7. При сключването на договора за обществената поръчка Възложителят може да посочи 

коя част от информацията, която предоставя, има конфиденциален характер. Участниците 
нямат право да разкриват тази информация. 
 

8. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер 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. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

9. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета 
на настоящата поръчка е в размер на 60 000, 00 лв. (шестдесет хиляди лева и 00 стотинки) без 
включен ДДС. 

 

Участник, чиято ценова оферта, надвишава гореописаната обща прогнозна стойност ще 

бъде отстранен от участие! 

 

 

ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

10. Условия, размер и начин на плащането на гаранцията за участие: 

Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата 
на банкова гаранция. 

Гаранцията за участие е в размер на 600,00 лева /шестстотин лева/. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 



 

 

      

Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това 
трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя 
(Приложение № 15) или по образец на банката- издател, в който следва да са спазени 

условията на възложителя със срок на валидност 90 дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертата. 

Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да 
стане с платежно нареждане, с изрично посочена настоящата процедура, за която се представя 
гаранцията, по следната сметка на Възложителя:  

 Район „Триадица” - СО, 

            „Общинска банка” АД – клон „Денкоглу”, ул.”Денкоглу” №28 

            Банков код/BIC/: SOMBBGSF 

            Банкова сметка/IBAN/: BG25SOMB91303324907901 

Предложението на участника в обществената поръчка няма да бъде оценено, ако не 
представи платежно нареждане за внесена гаранция за участие или банкова гаранция, 
отговарящи на посочените условия. 

11. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие: 

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и 

реда на чл. 61 и чл. 62 ЗОП. 

12. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение.    

        Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без включен 

ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора. 

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка на Възложителя:  

             Район „Триадица” - СО, 

            „Общинска банка” АД – клон „Денкоглу”, ул.”Денкоглу” №28 

            Банков код/BIC/: SOMBBGSF 

            Банкова сметка/IBAN/: BG25SOMB91303324907901 

или да се представи под формата на банкова гаранция. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 
гаранция (Приложение № 16) или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 
изпълнение на договора преди неговото сключване.   

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция 
изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. 

13. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: 

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

Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди 

избраният участник да представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него.  

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

14. Достъп до документацията за участие: 

Не се предвижда закупуването на документацията за участие в настоящата публична 
покана. Документацията за участие ще се публикува в профила на купувача от деня на 
публикуването на публичната покана. Мястото на което е публикувана документацията и 

публичната покана е в профила на купувача е  http://triaditza.org/profile.html   



 

 

      

 

15. Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения 

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по публичната покана. 

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 
участие до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. (чл. 101б, ал. 6, 

предложение първо от ЗОП). 

Възложителят е длъжен да отговори на следващия ден от датата, на която е постъпило 

запитването. 

Възложителят публикува разясненията на Интернет страница, на която е публикувана 
документацията за участие http://triaditza.org/profile.html. 

 

РАЗДЕЛ IV 

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАTA  

1.Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 
документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 
точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на 
документацията за участие се носи единствено от участниците. 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.  

Варианти на офертите не се допускат. 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да оттегли офертата си. 

2.Изчисляване на срокове 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

• когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 

• когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия 
работен ден, следващ почивния. 
 Сроковете в документацията са в календарни дни, освен когато е изрично посочено, че са 
в работни дни. 

 

РАЗДЕЛ V 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертата трябва да има следното съдържание: 

-„Документи за подбор”, в който се поставят документи и информация по чл. 56, ал. 1, 

т.1 – 5, 8, 11 – 14 от Закона за обществените поръчки;  

           – „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото 

предложение за изпълнение на поръчката и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 от 
ЗОП; 

          - „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение за изпълнение на 
поръчката. 
 



 

 

      

Ø  Документи за подбор: 

• Списък на документите (Приложение № 1), подписан от представляващия участника, 
в оригинал; 

o Представяне на участника – оферта (Приложение № 2), което включва:  

а) 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 участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата.  

o При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 
лицата в обединението, в който се посочва представляващият.  
o Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.  

б) Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква 

„е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 

5 и ал. 5, т. 1 и 2 ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към 

настоящата документация (Приложение № 6). Декларацията се подписва от лицата съгласно 

чл. 47, ал. 4 ЗОП и според чл. 47, ал. 9 ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по 

чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват 
участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се 
съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя 
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.    

Не може да участва в публичната покана за възлагане на обществената поръчка 

чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 

установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 

и т. 4 ЗОП или някое от посочените в обявлението за настоящата процедура обстоятелства 

по чл. 47, ал. 2 ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на 
обстоятелствата по предходното изречение с декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП. Когато 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на 
някое от обстоятелствата, посочени по-горе в публичен безплатен регистър или предоставянето 

им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка 
участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

 1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без 
буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 

ЗОП, издадени от компетентен орган, или 

 2. извлечение от съдебен регистър, или 

 3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 
установен. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 
държавата, в която е установен. 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. 

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 (предложение първо), 2а 

(предложение първо), 4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата. 



 

 

      

Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и 

дейностите, свързани с проектиране, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 (предложение първо) от 

ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура.  

 

• Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато 

офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника съгласно 

актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното 

следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично 

волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 
участника в процедурата. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от 
пълномощник.  

• Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в 
съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение 
№6) в оригинал. 

• Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по образец Приложение № 7). 

Декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В 

зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от 
едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

• Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по 

образец Приложение № 8). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 
декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените 
поръчки. 

• Декларация за участие на подизпълнители, ако се предвиждат такива (оригинал). 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, той 

следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение № 9).  

• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал – 

представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, 
приложен към настоящата документация  (Приложение № 10). 

  

Критерии за подбор 

 

- Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за квалификация, както и 

документите, с които те се доказват: Изисквания към екипа от ключови експерти за изпълнение 
на поръчката:  

 

За изпълнение на предмета на поръчката, са необходими минимум експерти:  

Водещ проектант-архитект: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на архитектурата; 
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност към 

Камарата на архитектите в България.  
ü  Общ професионален опит: минимум 5 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на обществени сгради във 
фаза „Технически” или „Работен” проект. 



 

 

      

 

1 /Архитект 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на архитектурата; 
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност към 

Камарата на архитектите в България. 
ü  Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  обществени сгради 

във фаза „Технически” или „Работен” проект 
 

2/ Ландшафтен архитект: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на ландшафтната  архитектура или еквивалентна; 
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност. 

ü  Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на обществени сгради 

във фаза „Технически” или „Работен” проект. 
 

3/ Експерт „ Строителни конструкции“ 

Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на строителството на сгради, инженерни 

конструкции и съоръжения; 
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност. 

ü  Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  обществени сгради   

във фаза „Технически” или „Работен” проект. 
 

4/ Експерт по Геодезия: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование:  висше в областта на Геодезията; 
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност. 

ü  Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  обществени сгради   

във фаза „Технически” или „Работен” проект. 
 

5/ Експерт ”ВиК”: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на водоснабдяването и канализацията;  
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност. 

ü   Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  обществени сгради   

във фаза „Технически” или „Работен” проект. 
 

6 / Експерт ”Електроинженер”: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на електроинженерството; 

§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност. 
ü   Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 



 

 

      

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  обществени сгради   

във фаза „Технически” или „Работен” проект. 
 

7 / Експерт ”Отопление и вентилация, Енергийна ефективност”: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на топлотехниката или еквивалентна; 
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност. 

ü   Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  обществени сгради   

във фаза „Технически” или „Работен” проект. 
 

8 / Експерт ”Инженерна геология и хидрология”: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на инженерната геология и хидрология; 
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност. 

ü   Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  сгради   във фаза 
„Технически” или „Работен” проект. 

 

9 / Експерт ”Пожарна безопасност”: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на пожарната безопасност; 
§ Наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност. 

ü   Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  обществени сгради   

във фаза „Технически” или „Работен” проект. 
 

10 / Експерт ”План за безопасност и здраве”: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на архитектурата и строителството; 

§ Наличие на пълна проектантска правоспособност; 
§ Наличие на сертификат за преминато обучение. 

ü   Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  обществени сгради   

във фаза „Технически” или „Работен” проект. 

11 / Експерт ”План за управление на строителните отпадъци”: 

ü  Професионална квалификация: 

§ Образование: висше в областта на архитектурата и строителството; 

§ Наличие на пълна проектантска правоспособност; 
§ Наличие на сертификат за преминато обучение. 

ü   Общ професионален опит: минимум 3 години опит в проектирането; 

ü  Специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на  сгради   във фаза 
„Технически” или „Работен” проект. 
 

За доказване на това изискване се представят: 

 

• Декларация - списък на ключовите експерти, които участникът ще 
използва за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 12); 



 

 

      

• Автобиографии на ключовите експерти по образец (Приложение № 13) 

с посочване на образованието, професионалната квалификация и 

професионалния опит; 

• Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на техническите лица 
(оригинал, Приложение № 14) – попълва се и се представя от техническите лица, 
посочени от участника в декларацията - списък, които не са служители на участника. 

 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 

тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на 

съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението 

на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.  

За допустими се считат и всички еквивалентни предложения за доказване на 

минималните изисквания за участие от потенциалните участници в поръчката, 

относими към всяко конкретно поставено от възложителя изискване. 

 

• Банкова гаранция за участие в обществената поръчка по образец (Приложение № 

15) или по образеца на банката, която я издава, но съдържаща изискванията и условията 

на възложителя. Когато гаранцията е банкова, тя следва да е представена в оригинал. 

Документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума се представя в 

копие. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и 

неотменима и да е със срок на валидност минимум 180 дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертата; 

• Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд по образец (Приложение № 17). При 

обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя и за участниците в 
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги.  

 "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната 

сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и 

групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за съответната година. 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд в строителството са: НАП, МОСВ, АЗ и ГИТ (www.nap.bg, www.moew.government.bg, 

www.az.government.bg и www.gli.government.bg); 

• Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7  от 

ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образец (Приложение 

№ 18); 

• Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП 

по образец (Приложение № 19).  

 

 

Ø  „Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да съдържа следните 
документи: 

 



 

 

      

• Техническо предложение, включващо срок за изпълнение, изготвено по образец 

(Приложение № 4) при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, 
изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, 

към което, ако е приложимо, се прилага декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП (Приложение № 4.1.) 

В техническата си оферта участникът следва да представи най-малко следната 
информация:  

1. Цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката. 
2. Анализ на средата за изпълнение на поръчката и регулаторните елементи – 

европейска и национална нормативна база, добри практики, ограничения, възможности 

за развитие на средата за изпълнение на поръчката и др. 

3. Описание на основните етапи в изпълнението на поръчката. Ключови моменти и 

продукти. 

4. Предлагани подходи и методология за изпълнение на поръчката. В тази част 
участникът предлага и мерките за превенция и управление на потенциални рискове  
 

 В тази част от офертата всеки участник следва да предложи мерки/стратегии за 
предотвратяване и управление на идентифицираните потенциални рискове, които могат да 
окажат влияние върху изпълнението на договора за проектиране.  

Потенциалните рискове, вероятността на настъпване и степента на влияние, определени от 
Възложителя, са посочени в таблицата по-долу: 

Описание на риска Вероятност Степен на 

въздействие 

(влияние) 

Забава при процеса на подготовката на инвестиционните 
проекти и/или при тяхното съгласуване и одобрение и 

издаване на съответните разрешения за строеж 

средна висока 

Трудности при изпълнението на услугата, продиктувани 

от неточности в данните относно подземната 
инфраструктура 

средна висока 

Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване 
на дейностите по договора, резултат от неблагоприятни 

нормативни, политически/социални и/или други условия 

ниска средна 

Технологични проблеми по време на проектирането  ниска средна 

Несвоевременно отчитане на настъпили промени в 
нормативната уредба в строителния сектор по време на 
изпълнение на договора;  

ниска висока 

Неизпълнение на договорни задължения, в т. ч. липса на 
финансиране или забавяне на изплащането на дължимите 
средства; 

ниска средна 

Липса/недостатъчна координация и/или подкрепа и/или 

сътрудничество между заинтересованите страни в рамките 
на проекта, а именно: Възложител на настоящия договор, 

Изпълнителите на отделните договори, други участници в 
процеса на проектиране.  

ниска средна 

 Участниците следва да определят и представят подробно описание на 
стратегиите/мерките за предотвратяване на идентифицираните рискове, тяхното управление с 



 

 

      

цел преодоляване и минимизиране на въздействието им, включително реакция при настъпване, 
планирани ресурси и отговорници за управление, контролни дейности, застраховане и др. 

 Предложените от участниците мерки/стратегии за предотвратяване, преодоляване и 

управление на изброените от възложителя рискове ще подлежат на оценка за адекватност. 

 Предложения относно описанието на предлаганите мерки срещу потенциални 

рискове, които не отговарят на техническата спецификация, действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти или в които 

липсва елемента „мерки за превенция и управление на потенциални рискове”, следва да 

бъдат предложени за отстраняване.  

5. Разпределение на ресурсите – организационна структура, мобилизация на 
експертите и разпределение на техните задачи и отговорности, разпределение на 
времевия ресурс за изпълнение на основните етапи от поръчката, срокове за 
предаване на идеен проект, съгласно изискванията на заданието за проектиране, 
срокове за предаване на работен инвестиционен проект по всички части, съгласно 

изискванията на заданието за проектиране, срокове за отстраняване на забележки 

/нередности/ по предадения технически инвестиционен проект. 
6. Система за комуникация с Възложителя и заинтересованите страни – механизми 

за комуникация и консултации с Възложителя, ресорните звена на общинска 
администрация, представяне на проектите и консултации с местната общност. 

В тази част от офертата си, участникът следва да посочи описателно и изчерпателно 

стратегиите, подходите и планираната методология за изпълнение на поръчката в 

изисквания от Възложителя обем и качество.  

 

Техническото предложение следва да съдържа: 

1. Срок за предаване на проектната документация  в  техническа  фаза по всички части 

съгласно изискванията на заданието за проектиране с характерни работни детайли – min. за 
покриви, стълби, парапети, външни облицовки,  прозоречни парапети и подпрозоречни первази 

- при необходимост спрямо предвижданията на проекта,  хидроизолация на основите и 

евентуално сутерен и всички други детайли, без които не може да бъде изпълнено 

строителството, цялостна подробна количествена и стойностна  сметка  за строежа, съгласно 

Наредба №4/21.05.2001 г. на МРРБ. Обхватът на проекта да съдържа сградата, изцяло решен 

двор и оградата в рамките на урегулирания поземлен имот. 
 …………………………………………../ по предложение на участника/  календарни дни, 

не повече от 120 календарни дни; 

2. Срок за отстраняване на забележки /нередности/ по предадения технически 

инвестиционен проект …………………………… /по предложение на участника/ календарни 

дни, но не повече от 15 календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.   
 

Ø  „Предлагана цена”: 

• Ценово предложение, изготвено по образец (Приложение № 5), представено в 
оригинал. 

Цената следва да бъде представена в лева без ДДС.  

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на 
поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото 

законодателство. 

Отговорност за евентуално допуснати грешки, включително аритметични или пропуски в 
изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в публичната покана. 

 

Запечатване на офертата: 



 

 

      

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в един 

непрозрачен плик, който се надписва, както следва: 

 

ДО 

РАЙОН „ТРИАДИЦА” - СО 

гр. София, ул. "Алабин" № 54 

 

 

О Ф Е Р Т А 

         за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана с предмет:    

 
за изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско 

заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“, 

район „Триадица“   
 

име на участника 

пълен адрес за кореспонденция 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания 
и условия, посочени в тази Документация при спазване на Закона за обществените поръчки и 

другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до 

отстраняването му. 

 

 Желаещите да участват в публичната покана за възлагане на обществената поръчка 
подават офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: РАЙОН „ТРИАДИЦА” – СО, гр. София, ул. 

"Алабин" № 54. 
 

Крайният срок за подаване на офертите е съгласно публичната покана. 

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
Възложителя. 

 При подаване на оферта по пощата за дата на получаване на офертата се счита датата на 
получаването й в РАЙОН „ТРИАДИЦА” – СО, гр. София, ул. „Алабин“ № 54. Отговорността за 
пристигането на офертите в определения в публичната покана срок е на Участниците. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър и разписен 

лист, за което на приносителя се издава документ/регистрационен номер/. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан 

или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

 

ПРОМЯНА, ДОПЪЛВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ОФЕРТИ 

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в публичната 
покана. 



 

 

      

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията 
за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 
“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 
 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

1. Увод 

 

Обществената поръчка се реализира в рамките на бюджета на Столична община за 2015 

година.  
Основна цел на инвестиционното намерение е за изготвяне на инвестиционен 

технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. 

„Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“ да се създадат условия за подобряване 
качеството на живот в район „ТРИАДИЦА””. С подобряването на образователната 
инфраструктура в район „ТРИАДИЦА”” ще  бъдат осигурени възможности за задоволяване на 
потребностите на населението за осигуряване на места в детските градини и подобряване на 
условията за отглеждане и обучение на децата.  
 

2. Предмет на поръчката:  

Обществената поръчка има за цел да избере проектанта/проектантския колектив, който 

да изпълни следната услуга:  
Изготвяне на  инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем 

групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“,район „Триадица“  
 

Изпълнителят следва да изработи проекта при спазване на изискванията по всички 

подробно описани в заданието фази и части на инвестиционния проект по реда и при спазване 
изискванията  на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

Проектното решение трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за 
проектиране и на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект 
трябва да осигури изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, 

необходими за реализацията на обекта, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и 

качествено отношение строително-монтажни работи, материали, обзавеждане и изделия. В 

инвестиционния проект трябва пълно и изчерпателно да се посочат техническите изисквания, 
осигуряващи влагането на  висококачествени и синхронизирани с БДС материали, оборудване и 

изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за 
влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продукти и подзаконовите нормативни актове към него.  

Графичните части на проекта следва да изясняват в пълнота проектното решение и да 
осигурят безпрепятствената  реализация на строежа. Обяснителните записки следва да 
изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, 

използвани при проектирането и спазвани при строителството, инструкциите за изпълнение, 
изпитания и експлоатация. Работният инвестиционен проект следва да бъде изработен в обем и 

съдържание съгласно одобреното задание за проектиране и действащите нормативни 

изисквания.  
Проектното решение трябва да бъде икономически целесъобразно и да гарантира 

минимални експлоатационни разходи.  



 

 

      

Изпълнителят се задължава да изготви проектната документация в съответствия с 
действащата нормативна уредба и да окаже пълно съдействие на Възложителя  при 

съгласуването на  проекта с експлоатационните дружества и контролни органи. 

 

3. Обхват на поръчката: 

 Дейността включва „Изготвяне на  инвестиционен технически проект  за Обединено 

детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“, район 

„Триадица“ 
 Зоната за интервенция включва УПИ І, кв.40 м. „Манастирски ливади-изток“,съгласно 

издадената виза за проектиране и одобреното техническо задание.  

4. Изисквания към изпълнението на поръчката   

 

Всички изисквания към изпълнението на поръчката са подробно описани в одобреното 

технически задание.  
Инвестиционният проект следва да се изработи  в  техническа  фаза в степен, даваща 

възможност за цялостно изпълнение на всички строително-монтажни работи с характерни 

работни детайли – min. за покриви, стълби, парапети, външни облицовки,  прозоречни парапети 

и подпрозоречни первази - при необходимост спрямо предвижданията на проекта,  
хидроизолация на основите и евентуално сутерен и всички други детайли, без които не може да 
бъде изпълнено строителството, цялостна подробна количествена и стойностна  сметка  за 
строежа по всички части, съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. на МРРБ. Обхватът на проекта да 
съдържа сградата, изцяло решен двор и оградата в рамките на урегулирания поземлен имот 

 

В хода на проектиране следва да се съгласува с Възложителя  идейното решение с цел 

постигане на най-доброто планово, обемно-пространствено и икономически изгодно решение 
при съобразяване със заданието за проектиране и съществуващите  устройствени фактори и 

изисквания.  
Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и  при 

условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и 

съгласно приложеното задание. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към 

строежите по чл. 169 от ЗУТ. При изготвянето на проекта следва да се спазят всички 

нормативни изисквания и указания на експлоатационните дружества. 
Инвестиционният проект следва да се изготви от проектанти с пълна проектантска 

правоспособност, с действащи  удостоверения от КИИП и КАБ, при пълна съгласуваност 
между отделните части. 

Проектната документация да се изготви и представи по частите, описани в заднието за 
проектиране.  

Проектът да се представи на инвеститора в пет (5) екземпляра на хартиен носител и в 
цифров вид на магнитен носител в CAD формат, в обем и съдържание отговарящи на 
изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти и заданието за проектиране. 

Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на 
съставителите, печати за пълна проектанска правоспособност и печат на Изпълнителя. 

Към проектните части да се приложат актуални копия за правоспособност. Всички копия 
следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“. 



 

 

      

Инвестиционните проекти е необходимо да са изготвени в съответствие с изискванията 
на действащата към момента на изработването им нормативна уредба.  

Инвестиционният проект следва да е изготвен в съответствие с предвижданията на ПУП, 

правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗУТ, взаимната съгласуваност между отделните части, пълнота и структурно съответствие на 
инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно предназначението на 
обекта. 

Проектите подлежат на съгласуване с експлоатационните дружества и контролни 

органи. Пълния обем и съдържание на проектите е отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

5. Място и срок за изпълнение на поръчката. 

Място за изпълнение на поръчката е УПИ І, кв.40 м. „Манастирски ливади-изток“, 

както и административни сгради на район „Триадица” и Столична община по отношение на 
административните задължения на Изпълнителя.  

Срокът за изпълнение на поръчката започва от датата на предоставяне с приемно-

предавателен протокол на окончателни изходни данни и приключва с приемането на 
техническия инвестиционен проект с оценка на съответствието на проекта със съществените 
изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.   

Изпълнителят ще бъде обвързан в договора за изпълнение със следните срокове:  

1. Срок за предаване на технически инвестиционен проект по всички части съгласно 

изискванията на заданието за проектиране ………………………………………….. /по 

предложение на участника/  календарни дни, не повече от 120 календарни дни; 

2. Срок за отстраняване на забележки /нередности/ по предадения технически 

инвестиционен проект …………………………… /по предложение на участника/ календарни 

дни, но не повече от 15 календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.   
 

РАЗДЕЛ VII 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

След проверка на съответствието на офертите с посочените по-горе минимални изисквания, 
комисията пристъпва към извършване на комплексна оценка за „икономически най-изгодна 
оферта”. 

 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 
 

1. Критерий за определяне на изпълнител – икономически най-изгодна оферта. 

 

2. Показатели за оценяване: 

(П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 
Възложителя, заложени в Техническата спецификация – експертна оценка.  

(П2) Предложена от участника цена в лева без ДДС. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

(КО) = (П1) + (П2) + (П3); 

КО има максимална стойност 100 точки.   

На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО. 

3. Относителни тегла на показателите за оценяване: 



 

 

      

(П1) = 40 точки, максимална стойност 

(П2) = 40 точки, максимална стойност 

(П3) = 20 точки, максимална стойност 

4. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

4.1. (П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката (20 точки). 

По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника 
подробното описание на организацията и методологията на работа с указанията на 
Възложителя, съобразно целите и дейностите на поръчката и изискванията на Възложителя. 

Точките по този показател се разпределят както следва: 

(П1)= (Обосновка и анализ)+(Стратегия, методология и ефикасност на изпълнението) 

 

П1  = П 1.1 +  П 1.2  

 

Елемент от 

експертната 

оценка 

Оценка Критерии за определяне на експертната оценка 

ОБОСНОВКА И АНАЛИЗ (П1.1) 

3 Участникът е представил анализ на средата за изпълнение на 
поръчката с посочени цели и очаквани резултати, съобразени с 
обхвата на поръчката, изброяване на регулаторните елементи, 

които покриват минималните изисквания на Възложителя 
съгласно документацията за обществената поръчка. Липсата на 
всякакви други предимства и обосновката по тази подточка сочи 

само формално разбиране предмета на поръчката. От начина на 
разработване на анализа може да се направи обоснован извод, че 
при спазване на принципите, заложени в тази подточка, 
участникът ще осигури изпълнение със средно качество. 

10 Участникът е представил анализ на средата за изпълнение на 
поръчката, който сочи добро разбиране предмета на поръчката, 
с ясно дефинирани цели и очаквани резултати, съобразно 

изискванията на Възложителя, съответстващи на 
предвижданията на действащите планове за територията, 
актуалните европейски и национални регулаторни механизми, 

възможностите за развитие на целевата територия са 
разработени, без да се навлиза в детайл. Подходът е стандартен. 

От начина на разработване на анализа може да се направи 

обоснован извод, че при спазване на принципите, заложени в 
тази подточка участникът ще осигури изпълнение с добро 

качество. 

Съответствие на 

предвидените 

дейности, цели и 

резултати със 

спецификата на 

средата на 

изпълнение 

20 Участникът е представил задълбочен анализ на средата на 
изпълнение на поръчката, който сочи отлично разбиране 
предмета на поръчката, с ясно дефинирани цели и очаквани 

резултати, обвързани с изискванията на Възложителя, 
съответстващи на предвижданията на действащите планове за 
територията, актуалните европейски и национални регулаторни 

механизми, като възможностите за развитие на целевата 
територия са разработени в детайл. На лице е интегриран 

подход при отчитане и на допълнителни фактори и елементи на 



 

 

      

 
околната среда. От начина на разработване на анализа може да 
се направи обоснован извод, че при спазване на принципите, 
заложени в тази подточка   участникът ще осигури изпълнение с 
високо качество. 

Максимален брой точки - 20 

СТРАТЕГИЯ,  МЕТОДОЛОГИЯ И ЕФИКАСНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1.2) 

3 Участникът е описал минималните необходими за изпълнението 

на поръчката дейности, като в представеното Техническо 

предложение липсват всякакви други предимства. Част от 
идентифицираните потенциални рискове не са съотносими със 
специфичните особености на средата или с предмета на 
поръчката. Предложеното от участника разпределение на 
ресурсите е обобщено спрямо основните дейности за постигане 
на резултатите. Планираните дейности са съобразени със 
сроковете за съгласуване на крайния продукт със 
заинтересованите страни. 

10 Участникът е описал подробно всички необходими за 
изпълнението на поръчката дейности в тяхната 
последователност и логическа обвързаност, като е 
идентифицирал отделни ключови моменти в процеса на 
изпълнение и е предложил методология на изпълнение, 
гарантираща максимална ефективност и прозрачност на 
постиганите резултати и продукти. Участникът е предложил 

механизми за комуникация с Възложителя и заинтересованите 
страни, но ефективността им не може да бъде обоснована. Част 
от идентифицираните потенциални рискове не са съобразени 

със специфичните особености на средата или предвидените 
мерки за тяхното преодоляване не са изцяло адекватни. 

Предложеното от участника разпределение на ресурсите е 
реалистично спрямо основните дейности за постигане на 
резултатите. Планираните дейности са съобразени със сроковете 
за съгласуване на крайния продукт със заинтересованите страни. 

Точност и 

изчерпателност на 

планираните 

дейности, 

очаквани 

резултати и 

продукти, в 

съответствие с 
техническото 

задание на 

поръчката. 

Адекватност на 

планираните 

ресурси спрямо 

постиганите 

резултати – 

разпределение на 

основните етапи на 

дейност във 

времето, 

мобилизация на 

експертите и 

разпределение на 

техните 

отговорности, 
мерки за 

превенция и 

управление на 

потенциални 

рискове 

20 Участникът е описал подробно всички необходими за 
изпълнението на поръчката дейности в тяхната 
последователност и логическа обвързаност, като е 
идентифицирал ясно ключовите моменти в процеса на 
изпълнение и е предложил методология на изпълнение, 
гарантираща максимална ефективност и прозрачност на 
постиганите резултати и продукти. Участникът е предложил 

ясни и ефективни механизми за комуникация с Възложителя и 

заинтересованите страни. Идентифицирани са изцяло адекватни 

по отношение предмета на поръчката потенциални рискове за 
качествено и навременно изпълнение на обекта и са предложени 

съответни адекватни мерки за тяхното преодоляване. Начинът, 
по който участникът е аргументирал планирането на 
организационната структура и разпределението на задачите и 

отговорностите гарантира ефективно разпределение на 
наличния ресурс спрямо очакваните резултати, включително 

адекватно разпределение на основните дейности във времето, 

като всяка дейност е конкретно разпределена спрямо 

съответните ключови експерти. Разпределението на 
необходимите ресурси е задълбочено, съответства на 



 

 

      

 
планираните дейности и е съобразено със сроковете за 
съгласуване на крайния продукт със заинтересованите страни, 

както и по отношение отстраняване на забележки от страна на 
Възложителя. 

Максимален брой точки - 20 

ОБЩО: до 40 точки 

 

„задълбочен“ означава разработване по същество на разглежданата тема, с колкото е 
възможно по-голям брой аспекти; навлизане в същността на разглеждания въпрос. 

„отлично“ означава в най-висока степен; оферта, която в съответната си част се 
разграничава съществено в положителна степен от същата част на останалите оферти като 

качество. 

„добро“ означава подходящо, отговарящо на определените изисквания, но като степен по-

ниско от „отлично“. 

„формално“ означава най-общо, незадълбочено. 

„иновативен“ означава съдържащ решение, което предлага по-нов, по-добър начин, носещ 

икономически или други ползи. 

„реалистично“ означава съобразено с действителните обстоятелства и срокове в реалния 
процес по изготвяне на проект или друг вид документ. 

„ясно“ - 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; 

„Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове 
дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 
технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на 
поръчката и надграждане над минимално предвидените технически спецификации и 

изисквания; 
„Несъществени“ са тези непълноти/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 проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата 
информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на 
„съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от 
процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

„Съществени“ са тези непълноти 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 параметри и 

предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо 

предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.  
 

4.2. Ценово предложение на участника (П2) се оценява с оценка, която се формира при 

спазване на следната формула: 

            Минимална  

   предложена цена 

Оц  =  ______________________ х 40   , 



 

 

      

    Предлагана цена 

където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, 

допуснат до участие и класиране; 

„Предлагана цена” е цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта 
(в лева без ДДС). 

 

4.2. Предложение за срок на изпълнение от участника (П3) се оценява с оценка, която се 
формира при спазване на следната формула: 

            Минимален  

   предложен срок 

Оц  =  ______________________ х 20   , 

    Предлаган срок 

където „минимален предложен срок” е най-краткия предложен срок за изготвяне на 
работен инвестиционен проект от участник, допуснат до участие и класиране; 

„Предлаган срок” е срокът за изработване на работен инвестиционен проект, предложен от 
съответния участник, съгласно техническото му предложение (в календарни дни). 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = 

(П1) + (П2) + (П3) 

КО има максимална стойност 100 точки. 

ВАЖНО: 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи 

една оферта е 100. 

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 и се 
избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може 
да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти. 

 

РАЗДЕЛ IX 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

                    Приложение № 1 

 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, 

съдържащи се в офертата за открита процедура с предмет: изготвяне на инвестиционен 

технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40, 

м. „Манастирски ливади-изток“, по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

Прило-

жение 

№ 

Съдържание 

Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) 

                    Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 

1.  
Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец 

(Приложение № 1) 

 

2.  Представяне на участника - оферта (Приложение № 2)  

3.  

При участници обединения - копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият. 

 

4.  

Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 

(предложение първо), т. 2а (предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 

5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки (оригинал) – по 

образец (Приложение № 3)  

 

5.  
Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по 

образец (Приложение № 6) 

  

6.  

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 

 

7.  

Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици (оригинал) – (по 

образец Приложение № 7) 

 

8.  

Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо (по 

образец Приложение № 8) 

 

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника 

9.  

Декларация- списък на ключовите експерти, които участникът ще 
използва за изпълнение на обществената поръчка (Приложение 
№ 12). 

 

10.  Образец на автобиография (Приложение № 13).  



 

 

      

11.  
Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт 
(Приложение № 14). 

 

12.  
Декларация за участието на подизпълнители и списък с имената 
на подизпълнителите – по образец  (Приложение № 9) 

 

13.  
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по 

образец (Приложение № 10)  

 

14.  

Документ за гаранция за участие (банкова гаранция в оригинал 

или копие на платежно нареждане за внесена гаранция за участие 
под формата на парична сума). 

 

15.  

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 
включително минимална цена на труда и условията на труд по 

образец (Приложение № 17); 

 

16.  

Декларация за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по образец (Приложение № 

18);  

 

17.  
Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, 

ал. 2 от ППЗМИП по образец (Приложение № 19); 

 

18.  Други документи (ако е приложимо).  

Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” 

19.  

Техническо предложение - по образец (Приложение № 4) и 

приложения, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е 
приложимо, се прилага декларация относно това коя част от 
офертата има конфиденциален характер и изискване 
възложителят да не я разкрива (Приложение № 4.1).  

 

Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена” 

20.  
Ценово предложение - по образец (Приложение № 5), заедно с 
приложенията към него. 

 

 

 

                             ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

Дата  ________/ _________ / _______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице ____________________________ 

Длъжност  ____________________________ 

Наименование на участника ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ДО 

РАЙОН „ТРИАДИЦА”” - СО 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК - ОФЕРТА 

 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем 

групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район 

„Триадица“  

 

Административни сведения 

 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ  

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета) 

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

  

  Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

  



 

 

      

  
 

  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно от изброените лица: 
  

 
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

Данни за банковата сметка:  
Обслужваща 
банка:…………………………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:............................................ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 1. Представяйки изисканата информация заявяваме, че желаем да участваме в обявената от 
Вас открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на 

инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, 
кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“ като 

подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата 
ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.   

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 
(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

1....................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................... 

3....................................................................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от 

стойността на обществената поръчка в %). 

 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена 
поръчка.  

7. Неразделна част от настоящото представяне е декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за 
обществените поръчки за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, 
които представляват участника, съгласно документите за регистрация. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
1
 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 

(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/-ната/  ..................................................................................................................... 
ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен 

директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с 
ЕИК ..........................., със седалище и адрес на управление: 
............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско 

заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. 

София- район „Триадица“,  в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в 
съответствие с изискванията на възложителя 
        

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитирани са (невярното се зачертава) за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в 

подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 
4. Представляваният от мен участник (отбележете само едно обстоятелство, което 

се отнася до конкретния участник): 
а) няма 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; 

б) 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, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 

                                                 
1
 Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник 

според документите му за регистрация. 



 

 

      

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 
23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):  

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон;  

б) не се намира в подобна на посочената в б. „а” процедура, съгласно националните си 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда 
(при чуждестранни участници);  

в) не е преустановил дейността си.  

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм лишен/лишена от право да 
упражнявам професия или дейност, свързана с проектиране, съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението.  

9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по 

договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.  
10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан в влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:  
а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд;  

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 
работниците.  

11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 
процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  

 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 
7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.-4, 7, 8 , 10 и 

11) са:  
1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), които са длъжни да предоставя информация за обстоятелствата по 

т.1-4, 7, 8, 10 и 11 служебно на възложителя, са:  
1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

 

 



 

 

      

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

–––––––––––– 
1
 Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник 

според документите му за регистрация. 

 

                                                                                                               

 

 

Забележка: Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 (пред. първо), 4 и 5 ЗОП, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

Приложение № 4 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен технически 

проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски 

ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

 

ДО…………………………………….................................................................................................. 

(наименование на Възложителя) 

ОТ:......................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на 
обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура с предмет: Изготвяне на 

инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, 
кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор. 

Ø  Ние предлагаме да изпълним поръчката качествено и добросъвестно, в пълен обем на 
описаните дейности в Техническото задание съгласно изискванията на Възложителя; 

Ø  При сключване на договора ще представя застраховка „Професионална отговорност в 
проектирането”; 

Ø  При сключване на договора ще представя удостоверения за пълна проектантска 
правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и 

Камарата на архитектите в България за експертите, които ще участват при изпълнение 
на поръчката. 
 

ВАЖНО: Участниците следва да имат предвид изискването на чл. 10 от Закона за камарите 

на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, съгласно който право да 

упражняват професиите „архитект”, „ландшафтен архитект”, „урбанист” и „ инженер в 

устройственото планиране и/ или в инвестицонното проектиране” в Република България 

имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от 

Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната 

професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални 

квалификации.  

 

 При условие, че бъдем избрани за изпълнители на предмета на обществената поръчка, 
ние се ангажираме да изпълним, произтичащите от това ангажименти в следните срокове: 



 

 

      

1. Срок за предаване на работен инвестиционен проект по всички части съгласно 

изискванията на заданието за проектиране …………………………………………../ по 

предложение на участника/  календарни дни, не повече от 120 календарни дни; 

2. Срок за отстраняване на забележки /нередности/ по предадения работен 

инвестиционен проект …………………………… /по предложение на участника/ календарни 

дни, но не повече от 15 календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.   
 

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 
коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, 

инвестиционния проект и настоящата оферта. 

 

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката започва от датата на предоставяне от 
Възложителя с приемно-предавателен протокол на всички окончателни изходни данни и 

предварителни договори и  приключва с предаването на Възложителя с примно-предавателен 

протокол на работния инвестиционен проект. 

Настоящото техническо предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно 

обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас. 

 

Прилагам: 

 

(ВАЖНО!!! Моля попълнете настоящия раздел според изискванията от техническите 
спецификации и критериите за оценка на офертите според методиката за оценка)  

(*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!!!) 
 

 

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага 

декларация (Приложение № 4.1) относно това коя част от офертата има конфиденциален 

характер и да изиска от възложителя да не я разкрива. 

 

 

 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

 

 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Наменование на участника __________________________ 

 



 

 

      

 

                  Приложение № 5 

      ДО РАЙОН „ТРИАДИЦА”” - СО 

  

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен технически 

проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски 

ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________ 

/посочете фирма/ наименованието на участника/  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен 

технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. 

„Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

................... /словом ...................................................../ лв. без ДДС  
 

Забележки: Посочената цена включва всички разходи по изпълнението предмета на поръчката. 

 

ВАЖНО! Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще 

бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя 

условия. 

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията 
от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, 

дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената 
поръчка. 

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото 

приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % 

от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение 
на договора. 

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно 

обявлението/решението за промяна за обществената поръчка. 

 

 

 

                             ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 



 

 

      

 

Приложение № 6  

 

 

Д  Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 

 

 

Долуподписаният/-ната/  ......................................................................................................... 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен 

директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с 
ЕИК .................................., със седалище и адрес на управление: 
............................................................................ – участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско 

заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. 

София- район „Триадица“  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка. 
 

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

данни. 

 

 

 

 

 

 

Дата: .......................... 201.. г.           Декларатор: .......................................... 

          

 

 

 

 

 

 
 



 

 

      

 

 Приложение № 7  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици от участник 

Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................................... 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен 

директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с 
ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ 
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на 

инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, 
кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. 

Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

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

 

 

 

Дата:....................201.. г.                                             Декларатор: ................................ 

                                        

 

                                
Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от 

едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

Невярното се зачертава. 

 

 

 



 

 

      

 

Приложение № 8  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици от участник 

Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................................... 
ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен 

директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с 
ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ 
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на 

инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, 
кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“, по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Представляваното от мен дружество  е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. . 

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

 

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

 

 

Дата:....................201.. г.                                             Декларатор: ................................ 
                                                       

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици са:  

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на 

Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 



 

 

      

предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на 

съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република 

България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за 

обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 

икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите 

действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка 

на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за 

действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и 

други произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

Приложение № 9 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за участието на подизпълнители 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки 

 

Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................................... 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен 

директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с 
ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ 
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на 

инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, 
кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 
 

Участникът......................................................................, когото представлявам:                                   
                                     (посочете участника)  

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка е предвидил да използва 
следния/те подизпълнител/и, който е дал съгласие/които са дали съгласие за участие в 
процедурата: …………………………………………………….. 
(посочва се  подизпълнителя/ите, ЕИК/БУЛСТАТ) 

2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителя/ите са 
както следва: …………………………………………… 
(избройте изчерпателно конкретните дейности, които ще се възложат с договора/ите за подизпълнение) 

3. Съответстващият дял в проценти от стойността на обществената поръчка на посочените по т. 
2 видове работи е ......... %.  

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

данни. 

 

 

 

 

Дата:....................201.. г.                                             Декларатор: ................................ 

 

 
*
 Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.  

 

 



 

 

      

Приложение № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................................... 
ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в 
което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител 

или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК …………, със 
седалище и адрес на управление: ............................................................................ – участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен 

технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. 

„Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица” 

 

Ние,........................................................................................................................................................ 
   (посочете лицето, което представлявате)  

сме съгласни да участваме като подизпълнител на 
................................................................................................................................................................ 

   (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка. 
 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  
.....................................................................................................................................................................

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

................................................................................................ (избройте  дейностите, които ще 

бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител) 

 

Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 
 

 

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

 

 

 

Дата:....................2015 г.                                             Декларатор: ................................ 

 

 
*
 Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия подизпълнителя по регистрация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

                                                                                                                       Приложение № 12 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ- СПИСЪК НА КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ, КОИТО 

УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Долуподписаният/-ната/  ..................................................................................................................... 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен 

директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с 
ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ 
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на 

инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, 
кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че 
 

1. При изпълнението на поръчката ще ползваме следните ключови експерти:  

 
№ 

по 

ред 

Име, 
презиме, 
фамилия на 
техничес-
кото лице 

Позиция 
при 

изпълне
ние на 
поръч-

ката 
 

Образова-
ние 

/степен, 

специал-

ност, 
година на 
дипломи-

ране, № на 
диплома, 
учебно 

заведение/ 

Професио-

нална 
квалифика-

ция 
/направление, 
година на 

придобиване, 
№ на 

издадения 
документ, 
издател/ 

Общ 

профе-
сионален 

опит 
 

 

Специфи-

чен 

професио-

нален опит 

Вид на 
правоотно-

шението с 
експерта 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде 
възложена, ще осигурим участие на посочените по- горе служители. 

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

 

 

 

Дата:....................201.. г.                 Декларатор: ................................ 



 

 

      

 

Приложение № 13 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Длъжност по договора: _____________________________ 

 

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена  

Дата на раждане  

Място на раждане  

Адрес  

Телефон, факс  

Електронна поща  

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

2.1. Вид и степен на завършено висше образование 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Образователно- 

квалификационна 

степен 

Специалност 

   

   

2.2. Допълнителна квалификация 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Курс/ Програма 

Наименование 

Сертификати/ 

Удостоверения 

   

   

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са 

съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен. 

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ 

________________________________________________________________________ 

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други 

ангажименти (свободна професия, самонает и др.)  

4.1. Професионален опит, свързан с предмета на обществената поръчка и длъжността  

Организация Период Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 

    

    

    

 



 

 

      

4.2. Професионален опит в други области 

Организация Период Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 

    

    

    

    

5. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно) 

Ако притежавате сертификати и удостоверения за владеене на съответния език, 

отбележете ги в последната колона. 

 

Език Писмено Говоримо Диплома/Сертификат 

    

    

    

    

6. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

7. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на обществената поръчка и 

длъжността 

 

_________________________________________________________________________ 

8. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

_______________________________________________________________________ 

 

9. УДОСТОВЕРЯВАНЕ: 

 Аз, долуподписаният (ата), с настоящото удостоверявам, че настоящата 
автобиография вярно описва мен, квалификациите и опита ми.  

 

 

 

Дата: __________ 2015 г.             __________________________ 

[Подпис на експерт]    

 

 

 



 

 

      

             Приложение № 14 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на техническо лице 

 

 

Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

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

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството ми на експерт в офертата на ......................................……………......... 

 (наименование  на участника) 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

    1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет: Изготвяне 

на инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ 

І, кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за 
качественото изпълнение на обществената поръчка.  
 3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника 
Декларация- списък – Приложение № 12 са верни. 

 4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване 
на участника от процедурата. 

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 
данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в 
процедурата. 

 

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

 

 

Дата:.................................  Декларатор: 

 

 

 

 

 
Забележка: Декларацията се попълва от всяко техническо лице, посочен в Приложение № 12, 

поотделно. 

Декларацията се попълва и представя от ключовите експерти, посочени от участника в 

декларацията-списък, които не са служители на участника. 

 
 



 

 

      

                                         Приложение № 15 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
           Ние,      [Банка], представлявана от ______________, със 
седалище       /адрес/ сме уведомени, че нашият Клиент, 
                                                  [наименование и адрес на Фирмата/Лицето], ще участва със свое 
предложение в откритата с Публична покана  №                         /                       г.  за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен технически проект  за 
Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски ливади-

изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

Също така сме информирани, че, в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи заедно с 
предложението си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за 
сумата в размер на ........................... (словом) лева. 

Във връзка с гореизложеното ние      ______[Банка], с 
настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви изплатим, независимо от 
възраженията на нашия Клиент, сумата от      лева, в срок до 3 (три) 

работни дни след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за 
заплащане, деклариращо, че фирма/лице         : 

1. е оттеглила/о офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти, или 

2. е определена/о за Изпълнител, но не е изпълнила/о задължението си да сключи договор 

за обществена поръчка. 
или да поддържаме валидна тази банкова гаранция за участие с цел Възложителят да я 

задържи, когато участникът, посочен по-горе е подал жалба срещу решението за класиране до 

решаване на спора. 
Вашето писмено искане за *плащане/поддържане на валидна гаранция трябва да ни 

бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, 
потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Настоящата гаранция е валидна до ................................../дата - *срок на валидност 180 

дни, считано от крайния срок за подаване на офертата/ и изтича изцяло и автоматично в 
случай, че до.................часа на ...................../дата/ искането Ви, предявено при горепосочените 
условия не е постъпило в ........................................../банка/. След тази дата ангажиментът ни се 
обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ù само след 

връщане на оригинала на същата в       [Банка]. 

        Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 
 При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с 
действащото законодателство на Република България.                      

 

Подпис и печат      (БАНКА)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Приложение № 16 

 

                  ДО ................................................... 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

 

           Ние,     [Банка], представлявана от _________________, със седалище 
     /адрес/ сме уведомени, че нашият Клиент,                                                  

[наименование и адрес на Фирмата/Лицето], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ с 
Ваше Публична покана №                         /                       г.  е обявен за изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско 

заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“, по плана на гр. 

София- район „Триадица“  

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на публична покана и 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за 
възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на 
Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение 
открита във Ваша полза, за сумата в размер на _______________лв. (цифром и словом), 

представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира 
предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Във връзка с гореизложеното ние      ______[Банка], с 
настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас 
банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от 
[_________________________лв.], независимо от възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 3 

(три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата 
декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване 
_____________________ (дата, месец и година). 

В случай че до __________ часа на _____ 20___ г. (*30 календарни дни след крайната 

дата за приключването на договора, която крайна дата съвпада с приемането на строежа 

от възложителя) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в 
_____________ (Банка), ГАРАНЦИЯТА ИЗТИЧА ИЗЦЯЛО И АВТОМАТИЧНО. 

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на 
банковата гаранция ни е върнат обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима 
или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ù само след 

връщане на оригинала на същата в       [Банка]. 

        Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.   

При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с 
действащото законодателство на Република България.                   

 

Подпис и печат 

      (БАНКА)  



 

 

      

Приложение № 17 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки 

 

 

Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................................... 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен 

директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с 
ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ 
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на 

инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, 
кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

  

при изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще бъдат спазени изискванията за 
закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената цена е спазено 

изискването за минимална цена  на труда.  
 

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

 

 

 

 
Дата:....................201.. г.                                             Декларатор: ................................ 

 

 

 

 



 

 

      

Приложение № 18 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за 

липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 
 

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................................ 

ЕГН...................., лична карта №........................., изд. на .....................г. от .................................., в 
качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен 

директор, управител или др.) на…………………….(посочва се наименованието на участника), с 
ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: ............................................................................ 
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на 

инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, 
кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП) или свързано предприятие (по смисъла на § 1, т. 24 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг участник в настоящата процедура. 

 

2. За представлявания от мен участник е са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от 
ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  
 

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

 
Дата:....................201.. г.                                             Декларатор: ................................ 
 

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за 

обществените поръчки са: 
а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство – до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 
дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, 
което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

„Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за обществените 
поръчки е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или 

г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

                                                                                                                                                        Приложение № 19 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП - Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП 

 

Долуподписаният/ата:...................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН ......................................,  

постоянен адрес ......................................., 
гражданство ................................................................................................................................., 

документ за самоличност ..........................................................................................................., 
в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ..............................................., 
.......................................................................................................................................... 

вписано в регистъра при  .........................................................................................., участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционе
технически проект  за Обединено детско заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м
„Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. София- район „Триадица“  

 

 

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във 
връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното 

физическо лице/следните физически лица: 
1. ........................................................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН ...................................................................................................................................., 

постоянен адрес ..............................................................................................................., 
гражданство ......................................................................................................................, 

документ за самоличност ................................................................................................, 
2. ........................................................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН ...................................................................................................................................., 

постоянен адрес ..............................................................................................................., 
гражданство ......................................................................................................................, 

документ за самоличност ................................................................................................, 
3. ........................................................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН ...................................................................................................................................., 

постоянен адрес ..............................................................................................................., 
гражданство ......................................................................................................................, 

документ за самоличност ................................................................................................. 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 
 

…………………г.                            Декларатор/и: .1.……………… 

(дата на подписване)                                                                                           (подпис)                                                                  

         .…………………….       (подпис)  

 

 



 

 

      

Приложение № 20 

 

Д О Г О В О Р 

№ ................../..........г. 

 

 

Днес, ……………….2015 г., в гр. София, между: 
 

СО – РАЙОН ТИАДИЦА, с ЕИК 0006963270507, със седалище и административен адрес в 
гр. София, ул. „Алабин“ № 54, представлявана от инж. Николай Терзиев -  Кмет на Район 

Триадица – СО и Бисерка Бонева – Главен счетоводител, наричан по-долу за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 

„………………………….............................................................……”, регистрирано в 
Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ....................., със седалище и адрес 
на управление в ……………….……………...........................................…………, представлявано 

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

определен за „ИЗПЪЛНИТЕЛ» след проведена процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП , публикувана в Регистъра на публичните покани в 
Агенцията по обществени поръчки под № ……............./……............2015 г 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава срещу 

заплащане да изготви  «Инвестиционен технически проект  за Обединено детско заведение 

за осем групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“, по плана на гр. София- 

район „Триадица“ - Обхватът на проекта да съдържа сградата, изцяло решен двор и оградата в 
рамките на урегулирания поземлен имот в съответствие и при спазване изискванията на Наредба 
№ 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно 

документацията за участие в проведената по реда на глава 8а от ЗОП публична покана и приетата 
оферта на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор. 

Чл.2. Предметът на договора обхваща изпълнение на проектна разработка в следните 
части, съобразени с Техническото задание за проектиране от обществената поръчка, а именно: 

2.1. част „Архитектура“; 

2.2. част „Строителни конструкции“; 

2.3. част „Инженерна геология и хидрогеология“ (хидрогеоложки доклад); 

2.4. част „ВиК“ - вътрешни инсталации, сградни ВиК отклонения, а при доказана 
необходимост и площадкова канализация; 

2.5. част „ТОВК“ - вътрешни инсталации; външен топлопровод и абонатна станция; 
2.6. част „Енергийна ефективност“; 

2.7. част „Eлектро“-вътрешни инсталации, мълниезащита и кабелно ел. захранване НН -1 

kV; 

2.8. част „Геодезия“-геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен 

план; 

2.09. част „Благоустройство и паркоустройство“, включващо: озеленяване, ограда, детски 

съоръжения и площадки; 

2.10. част „План за безопасност и здраве“, включително „Временна организация на 
движението“; 

2.11.   част „Проект за пожарна безопасност“; 

2.12.   Управление на строителните отпадъци; 



 

 

      

2.13 част „Технологичен проект“, евентуално част „Пожароизвестяване“ и част 
«Пажарогасене» и всички други необходими проекти, свързани с одобряването на обекта, които 

са необходими за изграждането и експлоатацията му. 
 

2.14.  Количествена и стойностна  сметка  за строежа по всички части 

 

част „Външни връзки“ на сградата с инфраструктурата и проекти за изместване на 
съществуващи мрежи и съоръжения, при необходимост, съобразно съгласуваната виза за 
проектиране; 

 

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

 

Чл. 3. (1) Времетраенето на договора е периода от датата на подписването му от двете 
страни и представяне на внесена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 
изпълнение на задълженията по него (под формата на парична сума или безусловна банкова 
гаранция в размер на 3 % от стойността по чл. 5 от настоящия договор) до подписване на 
констативен приемо-предавателен протокол за пълно одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на изготвения работен проект, при условията на настоящия договор. 

Чл.4. (1) Сроковете по договора са:  
 1. за изработване и предаване на работен инвестиционен проект по всички части 

съгласно изискванията на заданието за проектиране - ......................  календарни дни; 

2. за отстраняване на забележки /нередности/ по предадения работен инвестиционен 

проект - ......................  календарни дни,  

съгласно oфертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като част от офертата му за участие в 
обществената поръчка (Приложение №2), считано от датата на подписване на настоящия 
договор и предаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изходните данни и документите, необходими за 
изработването и одобряването на проектната разработка. 

(2) Изпълнението на дейностите, предмет на възлагане започва с подписването на 
двустранен протокол, подписан от представители на двете страни. 

(3) В срока по ал. 1 не се включва изпълнението на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

съгласуване с компетентните органи и инстанции на изготвения работен проект, както и 

издаване на съответните разрешителни (ако са необходими).  

(4) Срокът за изпълнение спира да тече при непреодолима сила, както и при забавяне на 
произнасянето на компетентните органи в нормативно определените срокове за съгласуване и 

одобрение на изготвения проект.  
(5) Действието на договора може да се спре по причини, независещи от страните, 

необусловени от виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при извършване 
на проектирането и/или съгласувателните процедури.  

(6) Спирането и възобновяването на действието на договора се констатира с двустранно 

подписани протоколи от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

като срокът за изпълнението му се удължава с времетраенето на периода, през който не е 
осъществявано ефективно изпълнение на дейностите от обхвата му. 

 

 

ІII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 5. За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия 
договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ размер на 
………… лв. (…………………. лева), без включен ДДС, или ………… лв. (…………………. 

лева), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 
настоящия договор. 

Чл. 6. Стойността на възнаграждението по предходния чл. 5 е твърдо договорена и не 
подлежи на промяна през срока на договора. В цената са включени всички възможни разходи 



 

 

      

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите по настоящия договор, в което число, но без 
да е ограничено до:  

6.1. възнаграждения на експертите от предложените от него екипи – ключови експерти и 

допълнителни проектанти за изпълнение на дейностите по работно проектиране,  
6.2. командировки,  

6.3. консумативи,  

6.4. пътни разходи,  

6.5. печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от 
обхвата на обществената поръчка,  

6.6. разходи и такси за извършване на всички необходими съгласувателни процедури на 
проекта със съответните експлоатационни дружества; 

 

Чл. 7. (1) Посоченото в чл.5 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от него банкова сметка: IBAN: ............................, 

банков код ....................., Банка ....................., по следния  начин: 

7.1. Аванс, в размер на 20% от цената по чл. 5, който ще бъде изплатен в срок до 10 

работни дни от подписването на договора; Авансът се приспада пропорционално при всяко 

плащане; 
7.2. Междинно плащане за изпълнение, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни 

след представяне на част «архитектура» и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. Плащането не 
може да надхвърля 20% от общо договорената сума по чл. 5, ал.1; 

7.3. Окончателно плащане на договорената сума, платимо при изпълнение на всички 

предвидени дейности по изготвяне на работния проект, в 10 (десет) дневен срок от приемането 

на окончателния му вариант; 
7.4.Плащанията ще бъдат извършени след осигуряване и получаване на целево 

финансиране от страна на Столична община. 

(2) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да 
съдържа следната задължителна информация: 

Получател: СО-Район Триадица 
Адрес: гр. София, ул. „Алабин” №54 

ЕИК 0006963270507 

Получил фактурата: инж. Николай Терзиев – Кмет на СО-Район Триадица 
Номер на документа, дата, място 

В описателната част следва да впише следният текст: „Разходът е по договор №............./........2015 

г. за възлагане Изготвяне на инвестиционен технически проект  за Обединено детско 

заведение за осем групи в УПИ І, кв.40,м. „Манастирски ливади-изток“,по плана на гр. 

София- район „Триадица“  

7.4. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

натрупаните лихви и глоби, в изпълнение на този договор, подлежат на възстановяване по 

следната банкова сметка: (IBAN): BG61SOMB91303124907900, BIC: SOMBBGSF, Банка: 
„Общинска банка“ АД, клон „Денкоглу“.  

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално 

извършените дейности, предмет на възлагане по настоящия договор, съответното плащане се 
извършва в срок от 10 (десет) работни дни след отстраняване на несъответствията, пропуските 
или грешките в отделните, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи. Отстраняването на 
недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 



 

 

      

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

9.1. да получи проектните разработки (работния проект във всички части, изброени в чл. 2 

по-горе), предмет на възлагане, в уговорените срокове и при условията на настоящия договор, 

включително и да ползва авторските права върху всяка част от тях. 

9.2. при поискване да получава незабавно информация за хода на работата и ползваните от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ експерти и специалисти. 

9.3. във всеки момент от изпълнението на договора, самостоятелно или чрез възлагане на 
друго лице да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен контрол, без да създава 
пречки за оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.4. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него проектни разработки или съответна част от тях.  

9.5. при установяване на грешки и/или непълноти в работния проект и/или отделни негови 

части - да изиска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани същите в срока, определен в настоящия 
договор. 

9.6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от частите на 
проекта, в случаите, когато същата е непълна или не съответства като съдържание и качество на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

9.7. да не приеме проектните разработки или които и да са техни части, ако не 
съответстват в значителна степен като обем и качество на неговите изисквания и не могат да 
бъдат изменени и/или допълнени.  

9.8. да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на извършването на възложената работа. 
Дадените указания са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако противоречат на 
императивни правни разпоредби или са технически неосъществими.  

9.9. при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, 
недостатъчна квалификация и компетентност, Възложителят има право да поиска замяна на 
член от екипа с друг. 

9.10. да развали договора едностранно, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

задълженията си в обема, срока и при условията на настоящия договор. 

9.11. да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай,  че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци; 

9.12. при неотстраняване на грешките и/или непълнотите в срока по чл. 9.5., 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение на договора, включваща и обезпечаване отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качеството на съответната проектна разработка. 

9.13. да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи 

неизпълнение на задълженето на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстараняване на нарушението. 

 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

10.1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, по реда и 

при условията на настоящия договор. 

10.2. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята компетентност, при 

изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата 
информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за 
това от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

10.3. да предоставя допълнителни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса 
на изпълнение и да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до цялата документация за обектите; 

10.4. да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява 
пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора; 



 

 

      

10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен за утвърждаване на разходите, извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на фактури и/или други документи с еквивалетна доказателствена 
стойност. 

10.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява разрешение за достъп до обекта, когато е необходимо 

за точното и качествено изпълнение на настоящия договор; 

10.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 
избягване на конфликт на интереси, както и да предотвратява обстоятелства и ситуации, които 

биха предизвикали или може да предизвикат подобен конфликт. 
10.9.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите по договора или 

като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на 
такава щета или вреда. 

  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

11.1. да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при условията на 
договора; 

11.2. да упражнява правата си в рамките на пълномощията, съгласно настоящия договор и 

всички действащи в Република България нормативни актове; 
11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото и възможно 

съдействие за изпълнение на работата по договора; 
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

12.1. Да изпълни възложената му работа качествено, с необходимия професионализъм, 

спазвайки условията на настоящия договор, Техническото задание за проектиране, 
предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в пълно съответствие с изискванията на Наредба №4 от 
21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и всички действащи 

съотносими и приложими нормативни изисквания. 
12.2. изработи инвестиционния проект в работна фаза, чрез експертите (ключови и 

допълнителни), посочени в офертата. 
12.3. да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във 

връзка с извършваните дейности по чл. 2 от настоящия договор, в т.ч. по отношение на срока за 
изпълнение на отделните проектни фази, което се доказва с официална кореспонденция между 

двете страни и изготвена от Изпълнителя справка за изпълнението на проектирането в срок; 

12.4. да внесе исканите поправки, съответно – да извърши преработка на документите и 

проектните разработки за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

12.5. да извърши всички необходими съгласувания и получи съответните положителни 

становища за одобрение на проекта, съгласно изискванията на Закона за устройството на 
територията. 

12.6. внасянето на проектните разработки за разглеждане от ЕТИС (независимо от фазата 
за одобрение и приемане), се извършва след получаване на съгласувателни становища от 
съответните съгласувателни инстанции и експлоатационни дружества. 

12.7. да изготви и предаде отделните части на проекта в 5 (пет) екземпляра на хартиен и 

на оптичен носител (СD). Проектните части се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител след като са съгласувани със съответните органи и експлоатационни дружества по 

смисъла на ЗУТ. За приемането се съставя протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или техни представители. 

12.8. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на проекта и изпълнението на възложените 
му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни 

разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

12.9. преди приключване на договора да изготви окончателен доклад за извършените 
услуги. 



 

 

      

12.10. да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията 
да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор; 

12.12. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси; 

12.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и 

отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на 
дейностите по договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, 
произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 
резултат на нарушение правата на трети лица. 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има застраховка „Професионална отговорност” 

съгласно чл. 171 от ЗУТ. Същата трябва да бъде поддържана от него валидна за целия срок на 
изпълнение на договора. 

(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре всички плащания, които му 

дължи по настоящия договор докато не получи валидна застраховка, съгласно предходната 
алинея. 

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разпространява по какъвто и да е начин пред 

трети лица собствена или служебна поверителна информация, която му е станала известна при 

изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага работата или части от нея на 
подизпълнители, извън посочените в офертата си (ако има декларирани такива при участието 

му в обществената поръчка). 
 

VІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 16. (1) Екипът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се състои от ключови експерти, експерти за 
изготвяне на работния проект, други експерти и помощен персонал, съгласно представения 
поименен списък, който е неразделна част от настоящия договор.  

(2) Оттеглянето, замяната и привличането на други ключови експерти и експерти, 

извършващи проектирането, извън списъка представен с офертата, е допустимо само със 
съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3) Оттегляне на ключов експерт или експерт-проектант и замяната му с друг се допуска 
само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да 
работи по изпълнението на поръчката.  

(4) В случая по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури нов ключов 
експерт или експерт по оценка на съвместимостта с равностоен опит, умения и квалификация 
като оттеглилия се ключов експерт. 

Чл. 17.  (1) Ръководителят на екипа следва да ръководи цялостното проектиране на 
обекта, координира изработването на отделните части на проекта, съобразно изискванията на 
заданието за проектиране и приложимото българско законодателство, подпомага и 

информира заинтересованите страни в проекта; 

(2) Водещите проектанти, следва да ръководят проектирането на  обектите, съобразно 

изискванията на заданието за проектиране и приложимото българско законодателство. 

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за 
внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в 

една от следните форми: 



 

 

      

(1)  Депозит на парична сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по чл.5, внесен по 

следната банкова сметка на Възложителя: 
Банка: Общинска банка“ АД,клон „Денкоглу“;  

IBAN: BG25SOMB91303324907901 

BIC: SOMBBGSF  

или 

(2) Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по чл. 5 със срок 
на валидност 30 (тридесет) календарни дни, след датата на приключване на договора. 
Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на 
части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение 
на Банката-гарант да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по 

договора, в съответствие с определеното в него. 

Чл.19. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.20. (1) Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се 
освобождава до 10 (десет) календарни дни след окончателно изпълнение на договора за 
възлагане на обществената поръчка, удостоверено с подписване на Приемо-предавателен 

протокол, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по 

причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в 
съответствие с определеното в съответните текстове, регламентиращи договорната му 

отговорност. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частично или изцяло гаранцията за добро изпълнение в 

случай, че:  
20.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някоя от клаузите на договора; 
20.2.  в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен 

за решаване от компетентен съд. В този случай гаранцията се задържа до окончателното 

решаване на спора с влязло в сила решение. 
(3) в случай на удължаване на срока на договора, вследствие на непредвидени 

обстоятелства, като в хипотеза, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова 
гаранция, той е длъжен да удължи срока на банковата гаранция за периода, за който е удължено 

времето за изпълнение на договора.  
За удостоверяване достоверността на факта на възникване на непредвидени обстоятелства 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи надлежни доказателства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.21.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по 

гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. 

 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.22.  Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 
22.1. по взаимно съгласие на страните; 
22.2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

22.3. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на 
договора по причини, за които страните не отговарят. 

Чл.22. (1) Всяка от страните може едностранно, с 5-дневно писмено предизвестие, да 
прекрати действието на този договор.  

(2) В този случай, при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на изпълнените до този момент дейности.  

(3) При прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият следва да заплати 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дължими суми, произтичащи от изпълнението на този договор. 



 

 

      

Чл.23. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени 

промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не 
отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 5, въз 
основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора. 

Чл.24.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати едностранно и без предизвестие 
настоящия договор изцяло или частично, при невъзможност за осигуряване на финансиране на 
дейностите, предмет на възлагане, поради причина на липса на наличен бюджет за финансиране 
на дейностите, обект на изпълнение. 

Чл.25.(1) В хипотеза на пълно неизпълнение на дейностите от предмета на договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от 
общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, 

считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заплащането на неустойката при сбъдване на хипотезата по настоящата 
алинея, не лишава Възложителя от правото да търси обезщетение за претърпени вреди в по-

голям размер по общия ред. 

 (2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, 
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % от съответното 

възнаграждение, определено по чл. 5 от настоящия договор за всеки просрочен ден. 

(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия 
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от 
стойността на некачествено или неточно извършените дейности.  

Чл.26.  При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на непреведената в срок сума за 
всеки просрочен ден. 

Чл.27. При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на изправната 
неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по чл. 5. 

 

 

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

 Чл.28. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 

изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за 
причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не 
могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора. 

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден 

характер, които страните при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да 
предвиди или предотврати. 

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде 
преодоляна. 

 (5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима 
сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, 

съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 
(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 

непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 

договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 

страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до 

отпадането на непреодолимата сила.  
(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 

непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал.5, в пет дневен срок писмено с 
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. 



 

 

      

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.5 не 
даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с 
известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от 
първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за 
това, който не може да е по-кратък от пет дни. 

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.7, изпълнението на 
договора не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи 

неустойката за неизпълнение на договора.   
(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 

сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал.5. 

Х. ПОДСЪДНОСТ 

 

Чл.29.  Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се 
до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне 
помежду си. 

Чл.30. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, 

те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското 

законодателство съд. 

ХІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 31.  Договорът се сключва на основание чл.101е от Закона за обществени поръчки и 

Решение №…………./………………… г. на Кмета на СО- Район Триадица за избор на 
изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Чл. 32.  Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по 

силата на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.33. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация 
за другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този 

договор. 

Чл.34. (1) Всички доклади, становища, данни, статистики, калкулации, база данни, 

допълнителни записи или материали и други придобити, събрани или изготвени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора са изцяло собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) При завършване на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя всички документи, 

данни, материали и разработки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да ги 

използва за цели, които не са свързани с договора, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.35. Всички писмени съобщения и уведомления между страните във връзка с 
изпълнението на този договор ще се изпращат на адресите, посочени в него. В случай, че някоя 
от страните промени адреса си, същата е задължена да информира другата страна по договора в 
5-дневен срок от настъпване на обстоятелството. В случай, че такова уведомление не е 
изпратено то съобщения изпратени на посочения в договора адрес се считат за получени. 

Чл.36. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно 

между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.  

 

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Приложения: 

 

Приложение № 1 – Ценова оферта; 
Приложение № 2 – Техническа оферта; 
Приложение № 3 – Гаранция за изпълнение на договора; 



 

 

      

Приложение № 5 – Списък на експертите (ключови и допълнителни), които ще 
изпълняват поръчката. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

(инж. Николай Терзиев)    (…………………………) 

Главен счетоводител 

   

  (Бисерка Бонева) 
 

 

 


