
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

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

Номер на обявата: ОБ- . ^ W ) 2019 Г. 

Възложител: Община Велико Търново 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България'' № 2 
Лице за контакт (jможе и повече от едно лица): Жоро Ковачев, Надя Петрова, Александър 
Колев 
Телефон: 062 619 209; 062 619 228; 062 619 229 
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: 
[х] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен 
социален патронаж - гр. Дебелец, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 
Кратко описание: Обектът представлява „Домашен социален патронаж" , находящ се 
в гр. Дебелец, на който се предвижда да се прави вътрешно преустройство е с площ от 
432,89кв.м. При архитектурното заснемане е установено, сградата е едноетажна и е 
разположена в южната част на имота. Конструкцията е монолитна ( колоно -гредова) 
във видимо добро физическо състояние. 

В нея са разположени Разливно(разсипване на готовата продукция), Кухня, 
кабинет управител, кабинет за социални работници, кабинет счетоводство, входно 
антре, разположено от източната страна на сградата, коридори, 4 бр. складови 
помещения, стая за почивка на персонала, съблекалня с баня и тоалетна. В северната 
част на сградата част на сградата са разположени , коридор , стая за почивка на 
шофьорите, баня и тоалетна, 2бр.гаражи , като единият не функционира към момента. 

В Функциониращият към момента гараж подовата настилка е от циментова 
замазка , която е във видимо не добро физическо състояние, стените и тавана са от 
варова мазилка, като не се забелязват конструктивни проблеми. 
Към гаража има 3 бр. двукрили метални врати ,които са в не добро физическо 
състояние, като не доброто уплътнение правят предпоставки за навлизане на студен 
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въздух през зимата. В гаража , който е неизползваем към момента настилката също е 
от циментова замазка , като стените са тухлени, без съществуваща мазилка. В 
северният коридор на сградата , който води до входа към гаража и стаята за почивка 
на шофьорите по пода има балатум , който е накъсан, стените са покрити с 
вароциментова мазилка. Дограмите са дървени във изключително лошо състояние. 
Банята и тоалетната към стаята за почивка е с настилка от теракот по пода и фаянс по 
стените. Плочките са напукани и стари. Оборудването в банята ( тоалетна и душ ) са 
изключително лошо състояние. 

В коридора , който води до складовите помещения и стаята за почивка на 
персонала настилката е от мозайка. Вратите , водещи до складовете и стаята за 
почивка на персонала , както и към съблекалнята , банята и тоалетната са от дървена 
дограма, която е във изключително лошо физическо състояние. Стените и тавана са от 
вароциментова мазилка. В самите складове подът е застелен с балатум. Прозорците 
към складовете също са дървени в не добро физическо състояние. 

В кухнята подът е мозайка, стените са облепени с фаянс на височина 165см. , 
като има същестуващи преградни стени , образуващи отделните кътове на кухнята. 
Към всеки кът има мивки, съгласно дейността за която са предназначени. Дограмата е 
сменена с нова , която е във видимо добро състояние. В разливното помещение подът 
също е от мозайка, стените са с облепени с фаянс на височина 165см. Таванът е от 
мазилка. 

В кабинета на управителя , социалните работници и счетоводството , подът е от 
ламиниран паркет , дограмата е PVC, стените са с варова мазилка, боядисани с латекс. 

Място на извършване: град Дебелец, улица „Стефан Караджа" №25, УПИ XIII, кв. 15-А по 
плана на град Дебелец 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС: 181 334,81 лв. 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

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, an. 1 
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. 

Забележка: Основанията по чл. 54, ач. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника. Когато лицата по чл. 54, ач. 2 от ЗОП са 
повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ач. 
1, т. 1, 2 и 7, Декларацията- Образец № 5 може да се подпише само от едно от тези 
лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. Когато 
е начице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, 
свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ач. 2 от ЗОП, информацията 
относно изискванията по чл. 54, ач. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделна Декларация-
Образец № 5, подписана от съответното лице. 

Участникът, както и съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице (ако 
има такива) посочва, че спрямо него не са налице основания за отстраняване, както 
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следва: 
••• Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, т. 2 и т.7 от ЗОП. Участникът следва да декларира в Декларация- Образец 
№ 5 информация относно присъди за следните престъпления: 
• Тероризъм- чл. 108а от НК; 
• Трафик на хора- чл. 159а - 159г от НК; 
• Престъпления против трудовите права на гражданите- чл. 172 от НК; 
• Детски труд- чл. 192а от НК; 
• Престъпления против собствеността- чл. 194- 217 от НК; 
• Престъпления против стопанството- чл. 219- 252 от НК; 
• Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи- чл. 
253- 260 от НК; 
• Подкуп- чл. 301 - 307 от НК; 
• Участие в престъпна организация- чл. 321 и 321а от НК; 
• Престъпления против народното здраве и околната среда- чл.352- 353е от НК; 

При наличие на осъждане за горепосочените престъпления участникът посочва: 
- дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 
постановяването й; 
- срока на наложеното наказание. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените, 
при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна в Декларация -
Образец № 5. 

Участниците посочват информация относно липсата или наличието на конфликт 
на интереси, който не може да бъде отстранен- обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП 
в Декларация- Образец № 5. 

••• Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, 
т. 3-6 от ЗОП- в Декларация- Образец № 6. 

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, 
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ач. 1, т. 3-6 се подписва от лицето, което 
може самостоятелно да го представлява. 

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и 
преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност 
по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в Декларация- Образец № 5 или № 6. 

2. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. 
Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица. Участникът 
декларира на основание чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 
информация относно липсата или наличието на свързаност с друг участник в поръчката 
в Декларация- Образец № 9. 

В случай, че комисията за провеждане на поръчката установи, че посоченото е 
невярно, отстранява от поръчката всички участници, които са свързани лица. 
3. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 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. В 
Декларация- Образец № 10, участникът декларира липсата или наличието на основания 
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от 
закона. 
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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 Декларация - Образец №11. 
5. Участниците (когато е приложимо обединението, партньорите в обединението, 
подизпълнителят, третото лице) са длъжни да представят в Представяне на участника-
Образец № 2 необходимата информация относно правно-организационната форма, под 
която осъществяват дейността си, както и списък на лицата, които представляват 
участника, съгласно документите му за регистрация. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците 
трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за първа 
група, V (пета) категория строежи. 

За доказване на това обстоятелство, избраният за изпълнител участник 
посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация ши 
представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден 
тачон за 2019 г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са 
установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници), при 
подписване договора за СМР или при поискване в хода на поръчката: копие от 
документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в РБ, съгласно чл. 3, 
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от 
изисканата група и категория; за чуждестранни лица - еквив. документ, изготвен 
съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от 
държавата, в която е установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, 
съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация 
се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство 
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединение. Участниците посочват в офертата 
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 
използват такива. 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. 

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в образец 
№2, чрез попълване на отговор „да" или „не" и посочва съответно за коя група и/или 
категория притежава регистрация , както и публичния регистър където може да се 
намери информацията. 

Икономическо и финансово състояние: 
Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална 
отговорност на строителя - съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ (или еквивалентна 
застраховка или гаранция за чуждестранното лице - участник, в съответствие с 
чл.171 а, ал.1 от ЗУТ), покриваща минималната застрахователна сума за строежи V-та 
категория, определени с чл.5, ал.2, т.5 - 70 000 лв. от Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството. 

За доказване на това обстоятелство, избраният за изпълнител участник 
представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност 
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на строителя, при подписване договора за СМР. Документите се представят и за 
подизпълнителите, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от 
поръчката, който им е възложен. 

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в 
образец №2, чрез попълване на отговор „да" или „не" и посочва съответно дали 
притежава валидна застраховка. 

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването 
за застраховка „Професионална отговорност" се доказва от всеки участник в 
обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединението. 

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на 
горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

Технически и професионални способности: 
1. Участниците да са изпълнили минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. 

За доказване на това обстоятелство се представя Списък на строителството, 
идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години 
(Образец №12), придружен с удосто верения за добро изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 
дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
Под „Сходно с предмета на поръчката строителство" следва да се разбира - текущ 
ремонт и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сграда. 
Забележка: Поставеното изискване се доказва преди сключване на договор с документи 
по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл.112, ал.1, т.2 ЗОП - списък на строителството, 
идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били 
предоставени от участника или са му служебно известни. 

2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да 
разполагат с технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както 
следва: 

Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-
квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" в областта на строителството, или 
строителен техник; Професионален опит: да има опит като „Технически ръководител" на 
минимум 3 обекта с предмет, сходен на настоящата поръчка. 
• Координатор по безопасност и здраве: Да отговаря на изискванията по чл.5, ал.2 
от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР; 

Отговорник по контрола на качеството: Да притежава съответното удостоверение 
за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на 
съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност 
или еквивалентен документ; 

За отговорниците на обекта се представя Списък на техническия и ръководен 
персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, 
квалификацията и професионалния и специфичен опит на лицата (Образец № 13); 
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Участникът представя документи, които доказват професионална компетентност на 
лицата: 
за техническия ръководител - заверено копие от документи, доказващи образование, 
квалификация и професионален опит, съответстващи на изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията на обществената поръчка; 
за отговорника по здравословни и безопасни условия на труд и/или отговорника за 
контрола на качеството - заверено копие от съответното удостоверение за завършено 
обучение. 

Забележка: Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, 
или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП във връзка с 
чл.195 ЗОП, а именно: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и 
документи, които доказват професионална компетентност на лицата; Възложителят няма 
да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му 
служебно известни. 

Съгласно § 2, т.41от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на 
знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, 
усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на 
трудови, служебни или граждански правоотношения. 
3. Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС. 

За доказване на горното обстоятелство се представя Списък на квалифицирани 
строителни работници съгласно Националната класификация на професиите и 
длъжностите в Република България (Образец № 14); 

Относно критериите за подбор но т.1 до т. 3: 
1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 
свързани с техническите способности и професионалната компетентност. 

2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чието 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 
възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 
този капацитет. 

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи преди сключване на 
договор документи за поетите от третите лица задължения. 

4. Третите лица 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 процедурата.Възложителят изисква от участника 
да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на тези условията. Когато 
участник в процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже 
изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на 
условията по т.2-4 по-горе. 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 
може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Облага е всеки доход в 
пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и 
предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги 
безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, 
помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, 
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длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или 
друго неблагоприятно събитие. 

4. Участникът следва да притежава сертификат по EN ISO 9001:2015 - система за 
управление на качеството или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството на 
сгради. 
5. Участникът следва да притежава сертификат по EN ISO 14001:2015 - система за 
управление на околната среда или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни 
мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството 
на сгради. 
При подаване на офертата, изпълнението на изискването по т.4 и т.5 се декларира в в 
образец №2, чрез попълване на отговор „да" или „не" 
Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който 
е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави членки. 

За доказване на това обстоятелство, избраният за изпълнител участник представя 
заверено копие от притежаваните сертификати, при подписване договора за СМР. 

Забележка: За удостоверяване на съответствие с поставеното изискване към 
техническите и професионални способности в офертата си участниците само декларират 
информацията в съответните образци, а документите, с които се доказват 
декларираните обстоятелства, се представят от участника, определен за 
изпълнител. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството и околната среда, когато участник не е имал достъп до такива 
сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи 
от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че 
предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните." 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието 
с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на 
обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, 
изпълняващо строителство, трябва да имат съответните сертификати. 

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.195 ЗОП, възложителя може да 
изисква от участниците по всяко време след отварянето на заявленията за участие или 
офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в декларираните данни (респективно частта относно критерии 
за подбор), когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 
може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Облага е всеки доход в 
пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и 
предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги 
безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, 
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помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, 
длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или 
друго неблагоприятно събитие. 

Изисквания на Проект „Красива България": 
1. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури наемане на регистрирани в 

ДБТ безработни при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, 
при спазване на следните изисквания: 

a) При срок за изпълнение на договора за СМР 4 (четири) месеца: 
• Да осигури 51 (петдесет и един) човекомесеца труд, положен от общия състав 

работници за срока на изпълнение на договора за СМР, като поддържа на трудов договор 
13 (тринадесет) среден месечен брой работници на обекта; 

• Задължително да осигури 15 (петнадесет) човекомесеца труд, положен от 
квалифицирани/неквалифицирани, наети от ДБТ безработни лица, за срока на 
изпълнение на договора за СМР, като поддържа на трудов договор 4 (четири) среден 
месечен брой наети от ДБТ за обекта безработни. 

b) Броят на общия състав работници, в т.ч. и на квалифицирани/неквалифицирани 
безработни лица са изчислени на база изготвената за обекта Експертна оценка. 

2. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури изплащане на заплати и 
внасяне на осигурителни вноски, на база минимален месечен размер на осигурителния 
доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно 
Приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; 

3. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури реалистично съотношение 
между квалифицирани и неквалифицирани работници; 

4. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури застраховане (валидно за 
целия период на договора за СМР) по Наредбата за задължително застраховане на 
работниците и служителите за риска „трудова злополука" на всички работещи на обекта, 
вкл. на наетите безработни лица. 

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 

„НАЙ-НИСКА ЦЕНА" 
Методика за оценка. 
Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена от Участника. При 

оценяването се взема предвид предлаганото от участника общо число, получено от сбора 
на единичните и общи стойности на видовете работи, съгласно „Приложение - КСС 
оферта" приложение към образец №4 „Ценово предложение". Най-висока оценка 
получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката 
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срещу най-малък бюджетен разход. Офертата на участника с най-ниската предложена 
цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: 

Ц = Цгшп х 100 , където 
Цп 

Цгшп - е най-ниското предложено общо число, получено от сбора на общите 
стойности съгласно „Приложение - КСС оферта" приложение към образец №4 
„Ценово предложение" 

Цп - е общото число, получено от сбора общите стойности съгласно 
„Приложение - КСС оферта" приложение към образец №4 „Ценово предложение" на п-
тия участник 

Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 13.05.2019 г. Час: (чч:мм) 17:00 ч. 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 10.06.2019 г. Час: (чч:мм) 17:00 ч. 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 14.05.2019 г. Час: (чч:мм) 14:00 ч. 
Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Велико Търново на 
адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, заседателна зала. 

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: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ] 

Друга информация (когато е приложимо): 
В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти за обществената поръчка, на 
основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с най-малко три 
дни. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на 
купувача на адрес: https://www.veliko-tarnovo.b^/b^/profil-na-kupuvacha/668 
1 Опис на документите и информацията съдържащи се в офертата по образец №1 
1.1 Представяне на участника- по Образец №2. 
2 Техническо предложение съдържащо предложение за изпълнение на поръчката -
по Образец № 3. 
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3 Ценово предложение- по Образец № 4. 
3.1 Приложение към ценово предложение (на хартиен носител и електронен носител 
в нерадиктируем формат) 
4 Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- по Образец № 5. 
5 Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки- за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП- по Образец № 6. 
6 Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- по Образец № 7-
(ако е приложимо). 
7 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/ трето лице- по Образец 
№ 8 - (ако е приложимо). 
8 Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- по Образец № 8.1 - (ако е 
приложимо). 
9 Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП- по Образец № 8.2 - (ако е приложимо). 
10 Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените 
поръчки- по Образец № 9. 
11 Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици- по Образец № 10. 
12 Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество- по Образец № 11. 
13 Списък строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка 
- по Образец № 12. 
14 При участници обединения - копие от документ, от който да е видно правното 
основание за създаване на обединението, както и информацията по Раздел I, т. 2 от 
документация за настоящата обществена поръчка. 
15 СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ 
ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА- по образец №13 
16 СПИСЪК НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ - по 
образец №14 
17 Декларация материали - Образец №15 

18 Декларация за приемане на договора - Образец №16 

Гаранция за изпълнение на договора: При подписване на договора участникът, 
определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена 
поръчка в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, с валидност 6 месеца, 
след приемането на СМР/СРР на обекта. 
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
копие на платежно нареждане за парична сума, преведена по сметката на Община 
Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 
24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. 
банкова гаранция в оригинал - в случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под 
формата на банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален 
екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря 
на следните изисквания: 

- да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
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неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по Договора; 

-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. 

-застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 
от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде 
посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да 
покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на 
отговорността на изпълнителя по друг договор. 
-В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на банковата 
гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова 
гаранция за пълния размер на гаранцията за срок до един месец от датата приключване 
на договора. 
-В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем 
дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от 
банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като 
задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции. 
-В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то 
тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за 
пълния размер на гаранцията за срок до един месец от датата приключване на договора. 
-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, 
докато не изтече и последният срок посочен горната точка /Прилага се в случаите когато 
застрахователната полица се издава за една година/Когато избраният 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. 
-При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, 
изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Условията, 
при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора 
за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да 
дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) /. 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и п 
Длъжност: Кмет на Об 
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