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                   РАЙОН „ТРИАДИЦА“ 
 

  

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
В  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

по реда на Глава двадесет и шеста във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от  Закон за обществените 

поръчки  с предмет:„Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на 

Район Триадица - СО“ 2019г. 

 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Възложител на настоящата обществена поръчка е Столична община- район Триадица, 

с административен адрес: гр.София -1080, ул. „Алабин” № 54, тел: 02/8054101; факс:02/9811791, 

02/8054115; Интернет адрес: www.triadiza.org, e.mail: triaditza@mail.orbitel.bg 

2. За нерегламентираните в настоящите указания условия се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за приложение на Закона за обществените 

поръчки, както законовите и подзаконови нормативни актове, свързани с предмета на поръчката. 

3. Възлагането на обществената поръчка е основано на принципите на публичност и 

прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация, като дава възможност за участие на всички лица, отговарящи на изискванията 

на Възложителя, описани в настоящите указания и комплекса от документи, съставляващи 

указания за участие в процедурата. 

4.  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Поддръжка на уличната мрежа и 

съоръженията на територията на Район Триадица - СО“  

5. Място и срок на изпълнение 

Място на изпълнение е  територията на район Триадица - Столична община. 

Срок за изпълнение  предмета на поръчката е до края на календарната 2019г. или до 

изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя, което от условията настъпи първо. 

Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор. 

 

За информация - инж. Елена Димитрова - началник Отдел „ИКИИ” на тел. 02/8054101    

 

6. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е общо в размер на 66 

666.67  лв. (шестдесет хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем 

стотинки), без вкл. ДДС или 80 000 лв. (осемдесет  хиляди лева), с вкл. ДДС и е съобразена с  

бюджета на Район Триадица – СО. 

 

7. Финансирането на настоящата обществена поръчка е по целеви средства предоставени 

от Столична община. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Критерии за подбор 
                                  Подаването на оферта задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в указанията за участие, при спазване на разпоредбите на ЗОП и 

другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. 

Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от 

страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие.  

При необходимост Възложителят може да поиска писмено от участниците удължаване на 

срока на валидност на офертите им, като при отказ от тяхна страна същите ще бъдат отстранени 

от участие. 

Варианти в офертата не се приемат. 

    

                                      СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
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Участниците се задължават да спазват всички условия, изисквания и стандарти, които се 

отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за участие, 

така и по време на изпълнението на поръчката. 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават 

оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително 

техни обединения, както и други образувания, които отговарят на изискванията, посочени в 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки  

и обявените изисквания от Възложителя посочени в настоящите указания за участие. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, се представя договор- документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението. В документа следва да е посочена  следната минимална 

информация във връзка със следното: определяне на партньор, който официално представлява 

обединението за целите на настоящата обществена поръчка; договаряне на солидарна 

отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; 

изчерпателно изброяване на правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределение на отговорността между членовете на обединението; изчерпателно посочване на 

дейностите, които ще изпълнява всеки един от членовете на обединението. 

В случай, че не е представен договор за създаване на обединението или съставът на същото 

се е променил след изтичане на крайният срок за подаване на оферти- участникът ще бъде 

отстранен от участие. 

В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, следва към офертата да бъде приложено и заверено 

копие от регистрацията. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в 

него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие 

необходимо за изпълнението на настоящата поръчка, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 

    1.Изисквания за личното състояние 
В настоящата обществена поръчка не може да участва участник, който: 

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 

чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен 

орган; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6.  е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 

чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 
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7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника. 

Към офертата участниците подават декларации по образец на възложителя за липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

В настоящата поръчка не могат да участват и участници, които са свързани лица по 

смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа. 

 

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на Дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица, 

включително и чрез граждански дружества/неперсонифицирани обединения, в които участва 

Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 

изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици. 

  

2.Изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност 
За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност, Участникът трябва да има валидна регистрация (вписване) в Централния 

професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република 

България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър, съгласно националното им 

законодателство и при условията на взаимно признаване, за изпълнение на строежи от: 

 

от II-ра (втора) група, IV-та (четвърта) категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. от 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на 

строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ. 

За съответстващ с поставеното изискване и на основание чл. 9, ал. 7 от ПРВВЦПРС, 

Възложителят ще приеме и Участник, който е вписан за втора група и категория, по-висока от 

четвърта. 

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

 

 

3.Изисквания за икономическото и финансово състояние 
 

Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ 

(клауза „строител“), с покритие, съответстващо на категорията на строежа, а именно:  

в размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), каквато е минималната 

застрахователна сума за строител, изпълняващ обекти IV-та категория по чл. 137, ал. 1, 

т. 4 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството. 

За участник или партньор в Обединение – Участник, който е установен/регистриран извън 

Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна 

на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен/регистриран стопанския субект. 
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За доказване на това обстоятелство, участниците представят заверено копие на валидна 

застраховка „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ. 

 

4. Изисквания за технически и професионални способности 
 4.1.Участниците трябва да имат опит и да са изпълнили минимум две дейности с предмет 

и обем идентични или сходни с тези на настоящата поръчка през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата. 

 Обстоятелството се доказва с представянето на списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП за 

извършено строителство идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка 

изпълнени през последните пет години. 

  

По смисъла на настоящето изискване под дейности идентични или сходни с тези по 

настоящата поръчка се разбират дейности включващи ремонт и/или рехабилитация и/или 

изграждане на пътни съоръжения и/или пътища. 

 

4.2.Участниците следва да разполагат с ръководен състав, притежаващ 

необходимата професионална компетентност и опит в изпълнението на дейности 

предвидени за изпълнение в настоящата поръчка, най-малко следните експерти: 

 

Ръководител на дейностите  - 1 бр. експерт по специалност „Пътно строителство“ или 

„Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент – инженер с образователно-

квалификационна степен „магистър", притежаващ минимум 3 (три) години професионален 

опит в областта на изпълнение на строителни обекти; 

 Технически ръководител, отговарящ за контрола на качеството, притежаващ 

професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ  или 

еквивалентна;  

 Координатор по ЗБУТ , притежаващ съответното удостоверение. 

 

Участникът следва да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта 

минимум 5 /пет/ бр. строителни работници, съобразно видовете работи. 

 

Обстоятелството се доказва с представянето на списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП 

на ръководния и изпълнителски състав, с който разполага участникът. 

 

 4.3.Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, като минимално необходима техника за 

изпълнение на работите е: 

1.        Товарен автомобил  – 1бр. 

2. Автосамосвал – 1бр. 

3. Валяк  – 1бр. 

4. Асфалторезачка – 1бр. 

5. Автогудронатор – 1бр. 

6. Моторен къртач – 1бр. 

7. Багер – 1бр. 

8. Асфалторазтилач- 1бр. 

9. Моторна трамбовка -1бр. 

 

Обстоятелството се доказва с представянето на списък по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП. 

 

Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с, 

икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По 

отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на 

поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица 
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само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети 

лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 

документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата. Възложителят ще изисква от кандидата или участника да замени посоченото 

от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията на чл.65 ал. 4 от ЗОП, поради 

промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка. Когато 

кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията на чл. 65 ал. 2 – 4 от ЗОП. 

Кандидатите и участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 

трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. Изпълнителите са длъжни да сключат договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Възложителят ще изисква замяна на подизпълнител, 

който не отговаря на някое от условията на чл. 66 ал. 2 от ЗОП, поради промяна в 

обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка. Подизпълнителите 

нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на 

договора за подизпълнение. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от 

подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на 

възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя с, 

когото изпълнителят има сключен договор. В този случай разплащанията  ще се осъществяват  

в съответствие с раздел III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от проекта на договор.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Изпълнителят ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и 

подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня 

на изтичане на гаранционните срокове за всеки отделен обект. В случай на повреди и щети 

поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи на съответния обект 

изпълнителят ще ги отстранява за своя сметка. 

Подаваната от Участниците оферта, следва да съдържа минимум следните документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата – образец №1; 

2. Декларация за липсва на обстоятелства по чл.54 ал.1, т.1,т.2 и т.7 от ЗОП - по образец №2; 

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 ал.1, т.3,т.4 т.5 и т.6 от ЗОП – по образец 

№ 3  

4. Декларация за участие на подизпълнители – по образец 4 

5. Декларация за съгласие на подизпълнител – по образец 5 

6. Списък на изпълненото строителство, чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец 6 

7 Списък на ръководния и технически състав, който участника ще използва при изпълнение 

на обществената поръчка, чл.64 ал.1 т.6 – по образец 7 

8.Списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които участника ще 

използва, чл.64, ал.1, т.9 –образец 8 

9. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП –образец 9 

10. Декларация за липсва на свързаност, чл.101 ал.11 от ЗОП  –образец 10 

11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС –образец 11 

12. Декларация – съгласие за обработване на лични данни - образец 12 

13. Техническо предложение - образец 13 

14. Ценово предложение – образец 14 
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!!! Всеки Участник има право да представи само една оферта, включваща изпълнението на 

всички дейности от предмета на възлагане. 

 
Всички документи, свързани с участието, се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка. Върху опаковката се посочва:  

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 

приложимо);  

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3.  Наименованието на поръчката. 

 

 

Документите се представят лично от Участника или от упълномощен от него представител, 

чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: 

гр. София, ул. „Алабин“ №54. 

 

Ако Участник изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 

са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 

пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. 

Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. 

 

Срок за получаване на офертите: 

До 22.04.2019г.         Час: 17:00 

 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 23.04.2019г.   Час: 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФЕРТА 
 

ДО 

СО – Район Триадица 

Ул. „Алабин” № 54,  

1080 гр. София 

 

„Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица - 

СО“ 2019г. 

 

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

/име на Участника / 

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

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/ 

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

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ 
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Място на отваряне на офертите: административната сграда на район Триадица, ул. 

„Алабин“ № 54, етаж 2 , стая 205. 

 

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с най-малко 

три дни, ако в първоначално обявения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане 

и на удължения срок Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти независимо от 

техния брой. 

 
 

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
Икономически най-изгодна оферта въз основа на оптимално съотношение качество/цена- 

Цена и качествени показатели. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта 

„комплексна оценка“ (КО).  

Максималния брой точки, който участника може да получи като комплексна оценка е 100 
точки. 

 „Комплексната оценка“ се определя на база следните показатели: 

 

 

А- Предложена цена- 90 точки 

В- Гаранционен срок на извършените СМР-10 точки 

            

 КО = А/90/+ В/10/=100т. 

 

Ценовият критерий /А- Предложена цена/ определя най-доброто ценово предложение. 
В своето ценово предложение участниците следва да предложат единични цени за изпълнение на 

видовете работи посочени в Техническата спецификация представена към настоящите указания 

за участие.  

 

Оценката на всеки участник за единичните цени се изчислява по следната формула за 

различните видове работи, като максималният брой точки е 90, като за всеки един вид от 

съдържащите се 30 дейности максималният брой точки е 3т. 

 

Ау = сумата от Оуn 

 

Оуn   =  Цn  min   *  90 

                 Цn y         30 

 

Където: 

Ау- предлаганата обща цена на съответния участник 

Оуn- предлаганата цена от съответния участник за съответната позиция /от 1 до 30/ 

у- името на участника 

n- номер на вид дейност- /позиция от 1 до 30/ 

Цn min- най-ниската цена за съответната позиция /от 1 до 30/ 

Цn y- съответната цена за съответната позиция/от 1 до 30/ от съответния участник 

 

 

По показател „B“ – гаранционен срок на извършените СМР, предложилият най-дълъг 

гаранционен срок участник, получава максимален брой точки, а офертата на останалите се 

изчисляват по формулата: 
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                Предложения гаранционен срок 

В =   ------------------------------------------------ * 10 

               Най-дългия предложен гаранц. срок 

 

 

Комплексната оценка се осъществява на база формулата КО = А+ В 

Максималният брой точки, които може да получи офертата на участника е 100т. 

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Съгласно чл.97 от ППЗОП, разглеждането на офертите ще се извърши от назначена от 

Възложителя комисия. Същата се състои от нечетен брой лица, за които се прилагат изискванията 

на чл.51, ал.8-10 и 13 от ППЗОП. Тя разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 

ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача на 

район Триадица.  

 
VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 
 Съгласно чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП при подписване на договора за обществена поръчка,  

определеният изпълнител предоставя документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

включително за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

 С класирания на първо място участник Възложителят сключва писмен договор за 

изпълнение.  

 

Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже 

сключването на договора Възложителят може да сключи със следващия класиран участник. За 

отказ се приема постъпил писмен отказ от участника избран за изпълнител  или неявяването му 

в срока, определен от Възложителя, без обективни причини. 

 

VII. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 

За въпроси, свързани с провеждането на избора и подготовката на офертите от 

участниците, които не са разгледани в настоящите указания  се прилагат разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки и Правилника за приложение на Закона за обществени поръчки. 

 

VIII. ОБРАЗЦИ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 


