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ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: 0Б 'ЗД \. от 06.08.2018 г.

Възложител: Община Велико Търново
Поделение (когото е приложимо): [ ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 
Адрес: гр. Велико Търново 5000, пл. „Майка България“ 2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Павел Христов, Надя Петрова, 
Грета Маринова, Илияна Христова - Пушкарова 
Телефон: 062/619403, 062 619 228, 062 619229, 062 619357 
E-mail: mop_vt@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[X] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal - 
мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в 
района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. 
Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204

Кратко описание: В рамите на проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество 
Interreg V-А Румъния-България 2014-2020.4., трябва да бъдат организирани 
панаири на местните занаяти във Велико Търново и Крайова. Целта на проявите 
е популяризиране дейностите на занаятчиите, производителите, търговците и 
потребителите от България и Румъния за подпомогнат трудовата мобилност на 
занаятчиите, инициативите за самостоятелна заетост, предприемачеството и 
трансграничната търговия. Те ще допринесат за популяризирането на местни 
занаятчийски продукти и платформата за електронна търговия FairDeal като
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ефективен маркетингов инструмент, който ще стимулира директните продажби 
и търсенето. За организиране на панаира във Велико Търново, Възложителят се 
нуждае от доставка и монтаж на павилиони.
Участникът, избран за изпълнител, следва да достави и монтира 38 (тридесет и 
осем) броя павилиони.

Място на извършване: гр. Велико Търново

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 37 499,16 

Обособени позиции (когото е приложимо): [] Да [X] Не________________________

Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [....]

Прогнозна стойност (в ле., без ДДС): [ ]_______________________________________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените 
позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по
чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. 
Предходното се прилага и когато участник в поръчката е обединение от 
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 
основанията за отстраняване.
Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват 
участника.
Участникът, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако 
има такива) посочва в ЕЕДОП в част III „Основания за изключване”, че спрямо 
него не са налице основания за отстраняване, както следва: 
а в раздел А - Информация относно липсата или наличието на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Участникът следва да 
декларира информация относно присъди за следните престъпления:
• Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;
• Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;

Измама - по чл. 209 - 213 от НК;
• Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
• Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или
2536 от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
• Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г 
от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените 
при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
° в раздел Б - Информация относно липсата или наличието на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
п в раздел В - Информация относно липсата или наличието на



обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП.
п в раздел В, поле 1 Информация относно липсата или наличието на 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл.172 и 
чл. 352 - 353е от НК. Участникът следва да декларира информация относно 
присъди за следните престъпления:
• Престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от 
Наказателния кодекс;
• Престъпление против околната среда по чл. 352 - 353е от Наказателния 
кодекс.
При отговор „Да” участникът посочва:
- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 
постановяването й;
- Срокът на наложеното наказание.
п В раздел Г Участникът декларира липсата или наличието на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления по чл. 
194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат 
характер на национално основание за изключване.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5  
и 7 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване 
на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои 
от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, 
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 
стопански субект.

2. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възложителят 
отстранява от поръчката участник, за когото е налице обстоятелството по
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

При подаване на офертата участникът следва да декларира липсата на 
основания по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС в част III, раздел „Г” от ЕЕДОП 
(дясна част), като даде своя отговор, като маркира съответно ДА или НЕ.

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение 
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки 
за реабилитиране.

3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 
поръчка. Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани 
лица.

При подаване на офертата участникът следва да декларира във връзка с 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП и във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, , че не е свързано 
лице с друг участник в поръчката. В част III, буква „Г” от ЕЕДОП (дясна част), 
участникът следва да маркира съответно ДА или НЕ. В случай, че комисията за 
провеждане на процедурата установи, че посоченото е невярно, отстранява от 
процедурата всички участници, които са свързани лица.
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4. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество. Информацията относно липсата 
или наличието на обстоятелствата се декларира в част III, раздел Г от ЕЕДОП, 
тъй като има характер на национално основание за изключване.

„Чл. 69.(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната 
една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба 
е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в 
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на 
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 
държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 
длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в 
такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред 
контролирано от нея юридическо лице.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в 
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на 
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 
държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало 
съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление 
или контрол след освобождаването му от длъжност."

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят 
не определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) 
за упражняване на професионална дейност.

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не определя критерии за 
подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност.

Технически и професионални способности: Участникът трябва да е изпълнил 
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата.

За „дейности, сходни с предмета и обема на обществената поръчка“ 
възложителят ще приема доставка и монтаж на преместваеми обекти за 
търговска дейност тип „павилион“.

Минимално изискване: участникът да е извършил доставка и монтаж на 
минимум 3 (три) преместваеми обекта за търговска дейност тип „павилион“ или 
екв.

*При подаване на оферта, съответствието с изискването се удостоверява 
с попълването в ЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел „В: Технически и 
професионални способности“, т. 16, който се подава от всеки от участниците, 
членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. В случай че 
участникът в поръчката е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това 
минимално изискване се прилага за обединението като цяло.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от 
участниците по всяко време да представят документ по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 
чрез който се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 
необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката.

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за



изпълнение със списъка по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на доставките, идентични
или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

ВАЖНО:
* На етапа на подаване на офертата за удостоверяване на съответствие с 

критериите за подбор в офертата си участниците представят ЕЕДОП, а
документите, с които се доказват декларираните обстоятелства се представят 
при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП, а именно:

- Съгласно чл. 67, ал. 5 Възложителят може да изисква от участниците по 
всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се 
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на поръчката.

- Съгласно чл. 67, ал. 6 преди сключването на договор за обществена 
поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да 
предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за 
подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива.

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

* Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, те трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които 
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от поръчката. Възложителят изисква от участника 
да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези 
условия.

* Ако участникът възнамерява да използва подизпълнители, те трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, 
който не отговаря на тези условия.

* При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията 
за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е 
приложимо ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, 
което не е юридическо лице. Когато участникът е посочил, че ще използва 
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за 
подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя 
отделен ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от 
възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация.

5



Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора 
с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване 
на
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [....] Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 13/08/2018 Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 31/10/2018 Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 14/08/2018, Час: 14:00

Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община 
Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ 2, 
заседателна зала. Отварянето е публично и на него могат да присъстват 
участниците или техни упълномощени представители.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от
европейските фондове и програми: [х] Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: „FairDeal - мрежа - платформа 
за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V -А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 
16.4.2.106, e-MS код: ROBG204
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Друга информация (когато е приложимо):
В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три 
оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен с най- 
малко три дни. За наличие на последното ще бъде публикувана информация в 
профила на купувача.
Офертата следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие, в т.ч опис на документите и информация, съдържащи 
се в офертата - по Образец №1;
2. Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по Образец
№2;
2.1. Указание за предоставяне на Електронен единен европейски документ за 
обществени поръчки (еЕЕДОП):
Участниците трябва да представят Електронен единен европейски документ за 
обществени поръчки (еЕЕДОП) за: участника, за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител, за всяко 
трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на обществената 
поръчка. ЕЕДОП се представя от участниците само в електронен вид. 
Участниците предоставят еЕЕДОП по един от следните начини:
2.1.1. еЕЕДОП, създаден чрез информационната система за еЕЕДОП, 
задължително в цифрово подписан pdf файл. Участникът може да представи и 
съответния му XML файл. Образец на еЕЕДОП е създаден чрез информационната 
система за еЕЕДОП и публикуван на електронната страница на Община Велико 
Търново, секция „Профил на купувача”, наред с останалата документация за 
обществена поръчка.
Връзка към системата за еЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd. Участникът 
следва да зареди в системата https://ec.europa.eu/tools/espd получения XML 
формат на еЕЕДОП (достьпен на Профила на купувача на Община Велико 
Търново) и да попълни необходимите данни, съгласно поставените изисквания 
на Възложителя в документацията за обществена поръчка. Зареждането на 
еЕЕДОП се извършва от името на икономически оператор, след което се 
попълват изискуемите от Възложителя данни.
Попълненият еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от 
съответните лица във версията в PDF формат. Същият се прилага към пакета 
документи за участие в процедурата (офертата) на подходящ електронен 
носител. Указания за попълването на еЕЕДОП се съдържат на 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm.
2.1.2. Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП, участниците могат да използват 
Стандартния образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - образец № 2, приложен към настоящата документация и подготвен с 
подходяща програма за текстообработка, при спазване на условието за 
общодостъпност на използваните средства. Документът (ЕЕДОП - образец № 2) 
след попълване от страна на участника, следва да бъде цифрово подписан и 
приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в 
процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да 
позволява редактиране на неговото съдържание. Във всички случаи 
инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им 
характеристики трябва да са достъпни и оперативно съвместими с най- 
разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните 
технологии за широка употреба.
2.1.3. еЕЕДОП може да се предостави чрез осигурен достъп по електронен път 
до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва 
да е снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е
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подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния 
срок за получаване на офертите. Участникът посочва интернет адреса, на който 
се намира подписания еЕЕДОП в описа на предоставените документи (Образец № 
1).
2.2. Указание за попълване на еЕЕДОП:
Участникът попълва изискуемата от възложителя информация съобразно 
изискванията на ЗОП и посоченото в настоящия раздел от документацията за 
обществената поръчка.
В част II: Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор, Участникът следва да посочи 
изискуемата информация за всяко едно от лицата, които попадат в която и да е 
от следните групи по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП:
1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите 
го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Лицата, попадащи в групите по т. 1 и т. 2 са, както следва:
а) при събирателни дружества - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон;
б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 
105 от Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 
търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата 
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 
ал. 1 от Търговския закон;
е) при едноличен търговец - физическо лице - търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в 
която клонът е регистриран;
з) в случаите по б. „а“ до „ж“ (по-горе) - и прокуристите, когато има такива. 
Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 
представляват, управляват и контролират Участника, съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.
Ако е приложимо, Участниците следва да посочат, освен горното и името и 
адреса на лицето или лицата, упълномощени да представляват икономическия 
оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Участникът трябва да посочи датата, мястото и да осигури подписването на 
еЕЕДОП от лицата по чл. 40, ал. 1 и 2 от ППЗОП, описани от него в Част II 
„Информация за икономическия оператор“, Раздел „Б: Информация за
представителите на икономическия оператор“.

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо;
4. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в 
настоящата обществена поръчка, когато е приложимо;
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5. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението, както и информацията по т. 2, раздел 
I от настоящата документация.
6. Техническо предложение по Образец №3;
7. Ценово предложение, съгласно Образец №4
8. Преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и за 
обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената 
поръчка, определеният за Изпълнител представя гаранция, обезпечаваща 
изпълнението в размер на 5 % от стойността на договора. Гаранцията, 
обезпечаваща изпълнението договора се представя под формата на парична 
сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранция, обезпечаваща 
изпълнението на договора изпълнителят е длъжен да представи и в случай на 
изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора. 
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението, когато е парична сума, се внася по 
сметка на Възложителя:
Банка: Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново,
Банков код (BIC): SOMBBGSF;
Банкова сметка (IBAN): BG 97 SOMB 9130 33 24758001
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, когато е под формата на 
парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на 
изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
При банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, същата следва 
да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на 
банкова дейност на територията на страната. В случай на предоставяне на 
банкова гаранция от чуждестранна банка, следва същата да бъде авизирана от 
банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на 
територията на страната.
Банковата гаранция се представят в оригинал и трябва да отговарят на следните 
изисквания: да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция; да съдържа 
задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане 
от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по 
този Договор; да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на 
Договора и устойчивостта по договора - 31.12.2018 г., като при необходимост 
срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 
Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна 
на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на 
Изпълнителя.
При гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението на 
договора, същата следва да отговаря на следните условия: Възложителят следва 
да бъде посочен като трето, ползващо се лице (бенефициер) по тази застраховка 
и да отговаря на следните изисквания: да обезпечава изпълнението на този 
Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя; да бъде със срок на 
валидност за целия срок на действие на Договора и устойчивостта по договора - 
31.12.2018 г. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на 
отговорността на Изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се 
съгласува с Възложителя.
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на
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основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията, се 
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо 
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата 
гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на 
застраховката.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг,)06/08/2018

Възложител

в Община Велико Тър 
Длъжност: ЗА КМЕТ
на Община Велико Тъ

Трите имена: Снежа ^анева-Иванова - Заместник-кмет „Финанси” 
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