
A O П 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

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 (може и повече от едно лица): Надя Петрова, Михаела Чаушева, Жоро Ковачев 
Телефон: 062 619 228; 062 619 251; 062 619 209 
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 
[] Доставки 
[X] Услуги
Предмет на поръчката: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 
май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен 
проект“ и авторски надзор по обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 
май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен 
проект“ и авторски надзор за създаване на център за комплексна подкрепа на лица с 
увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства - „Дневен център 
за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания 
с капацитет 30 места - осигуряващ дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, 
рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, 
полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща 
грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други дейности”
Обособена позиция № 2: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 
май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен 
проект“ и авторски надзор за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция 
за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения с капацитет 40 
места“

Кратко описание: Предмет на заданието за обособена позиция № 1 е определяне на основните
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изисквания при изработване на инвестиционен проект за изготвяне на техническа документация за 
реконструкция на първо ниво от съществуваща сграда за проект „Дневен център за лица с 
увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 
места - осигуряващ дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, 
консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от 
целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни 
и други дейности”

За нуждите на Проекта Възложителят предоставя партерен етаж от съществуваща сграда на 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания I и II.
Сградата отговаря на изискванията на програмата за прилежаща транспортна и социална 
инфраструктура (изградена улична мрежа и тротоари за пешеходци, близост до спирка на 
обществен транспорт наличие и достъп до лечебни заведения, други социални услуги, паркови 
пространства и т.н.).
Центърът ще бъде с РЗП 550 - 600м2, минимална индикативна квадратура съгласно технически и 
функционални изисквания е 400м2., но при реконструкция на съществуваща сграда тази 
квадратура не би могла да се спази.
Инвестиционният проект по всички негови части следва да бъде изготвен във фаза „Работен 
проект”, съгласно изискванията на Наредба № 4 / 21. 05. 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, да е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на 
територията, на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройството на отделните видове 
територии и устройствени зони, на Наредба № 4 / 01. 07. 2009 г. за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания, на Закона за енергийната ефективност и на подзаконовата 
нормативна база за неговото прилагане и др.

Предвиденото в проекта оборудване и обзавеждане трябва да е подходящо за бъдещата 
социална услуга и да е отразено във всички проектни части, включително и в количествено- 
стойностните сметки.

Предмет на заданието за обособена позиция № 2 е определяне на основните изисквания при 
изработване на инвестиционен проект за изграждане на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения (с капацитет 
40 места)”. Центърът ще осигурява почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово 
наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи 
грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за 
подкрепа на лица е психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.
За нуждите на Проекта Възложителят предоставя имот -  Публична общинска собственост АКТ № 
6511/03.05.2018 год.
Съгласно данните по одобрения Регулационен план на с. Церова кория, общ. Велико Търново. 
Имотът представлява две съществуващи монолитни едноетажни сгради, с площ съответно 88 кв.м 
и 225 кв.м.
Транспортен достъп до имота е осигурен от съществуваща второстепенна улица .
Инвестиционният проект по всички негови части следва да бъде изготвен във фаза „Работен 
проект”, съгласно изискванията на Наредба № 4 / 21. 05. 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, да е в съответствие е изискванията на Закона за устройство на 
територията, на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройството на отделните видове 
територии и устройствени зони, на Наредба № 4 / 01. 07. 2009 г. за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хора с увреждания, на Закона за енергийната ефективност и на подзаконовата 
нормативна база за неговото прилагане и др.

Предвиденото в проекта оборудване и обзавеждане трябва да е подходящо за бъдещата 
социална услуга в общността и да е отразено във всички проектни части, включително и в 
количествено-стойностните сметки.
Настоящата обществена поръчка се обявява с оглед получаване на резултат, който да послужи за 
кандидатстване на Община Велико Търново и подаване на проектно предложение по проект 
ВС05М9ОР001-2.062 "Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални 
затруднения" в предвидените в процедурата по ОПРЧР срокове.
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Място на извършване: територията на Община Велико Търново 
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 20 000,00 БЮИ 
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
Участниците в настоящата поръчка имат право да представят оферта за една или и за двете 
обособени позиции!

Номер на обособената позиция: 1

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски 
надзор за създаване на център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки 
множествени увреждания и техните семейства - „Дневен център за лица с увреждания и техните 
семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места - осигуряващ 
дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, 
информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група 
в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други 
дейности”

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 10 500,00

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.________
Номер на обособената позиция: 2

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски 
надзор за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 
разстройства и за лица с интелектуални затруднения с капацитет 40 места“

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 9 500,00

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 от 

ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Участникът, както и съдружник в обединение, 
подизпълнител, трето лице (ако има такива) посочва в Декларация -  Образец № 5 и Декларация- 
Образец № 6, че спрямо него не са налице основания за отстраняване.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от 
лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, 
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които 
са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
- Национал на агенция по приходите: 
информационен телефон на НАП: 0700 18 700 
интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
- Министерство на околната среда и водите 
интернет адрес: www.moew.govemrnent.bg 
адрес: гр. София 1000
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бул. „Мария Луиза“ 22

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
- Министерство на труда и социалната политика 
интернет адрес: www.mlsp.govemment.bg 
адрес: гр. София 1051, ул. Триадица № 2 
телефон: 02 8119 443

- Агенция по заетостта:
интернет адрес: www.az.govemment.bg 
адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3 
телефон: 02 980 87 19 
факс: 02 986 78 02

- ИА „Главна инспекция по труда“; 
интернет адрес: www.gli.govemment.bg 
адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 3 
телефон за консултации: 0700 17 670

Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право 
да представи доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За доказване 
на тези обстоятелства, участникът представя съответните документи, описани в чл. 58 от 
ЗОП.

2. 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 № 9 участникът декларира липсата или наличието на основания 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.

3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. 
Възложителят отстранява от поръчката участници, които са свързани лица. Участникът декларира 
във връзка с 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 № 8

В случай, че комисията за провеждане на поръчката установи, че посоченото е невярно, 
отстранява от поръчката всички участници, които са свързани лица.

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 № 10

„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 е 
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.”

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ
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1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност -  Възложителят не 
определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност.

2. Икономическо и финансово състояние - Възложителят не определя критерии за подбор, 
които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

3. Технически и професионални способности - Участниците трябва да отговарят на следните 
технически и професионални способности:

3.1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет и обем идентичен 
или сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на 
офертата.

* Под предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена 
поръчка и за двете обособени позииии се разбира изготвяне на инвестиционен проект на сграда с 
РЗП минимум 100 кв. м.

3.1.1. За доказване на съответствието с изискването на т. 3.1, участникът декларира в 
Образец № 12 - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, през 
последните 3 години, с попълнени стойности, период на изпълнение, получател на услугата. При 
подаване на офертата, съответствието с изискването само се декларира.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в 
хода на провеждане на обществената поръчка. Възложителят няма да изисква документи, които 
вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.

ВАЖНО:
* 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.
* 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.

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

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

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

[] Ниво на разходите
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Показатели за оценка:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

М ЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ 
тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е комплексната оценка 
„К”, на базата на която се получава класирането на отделните участници. Участникът 
събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират 
всички останали участници.

Формула за определяне на комплексна оценка „К”:
К = Ц х 50% + С х 50% , където:

[] Най-ниска цена

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата от участника цена без ДЦС. При 
оценяването се взема предвид предлаганото от участника възнаграждение. Преценява се 
най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най- 
малък бюджетен разход. Предложението, съдържащо най-ниска цена получава 100 т., а 
всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната 
формула:

ПО ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„Ценови критерий” (Ц ):

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100. Максималният 
брой точки /100 точки/ по този показател получава офертата с предлагана най - ниска цена 
/в лева без ДДС/. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най- 
ниската предложена цена /в лева без ДДС/ по следната формула:

Ц т т
Ц =   х 100, където

Цп

Цп- цената, предложена от съответния участник;
Ц т т  - предложената минимална цена.

С - Срок за изпълнение 
С = С1 х 50% + С2 х 50% , където
С1 -  е подпоказател за предлаган срок (в работни дни) за изготвяне и предаване на 
Възложителя на идеен проект в два варианта;
С2 -  е подпоказател за предлаган срок (в работни дни) за изготвяне и предаване на 
Възложителя на работен проект след представяне с протокол на избраният вариант на 
идеен проект, но не по-късно от 27.09.2019 г.
Максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратки срокове, а всяко 
следващо по-малко добро предложение се оценява по следните формули:
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CI min е най-краткия предложен срок за изготвяне и

предаване на Възложителя на идеен проект в два 
варианта, а CI п е предложения срок от n-тия участник.

С2 1шп е най-краткия предложен срок за изготвяне и

предаване на Възложителя на работен проект, а С2 п е 
предложения срок от п-тия участник.

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели и 
подпоказатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в 
приложимите случаи).

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по -  изгодни предложения, преценени в реда 
посочен чл. 58, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ППЗОП.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с реда по чл. 58, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ППЗОП

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта с критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество“.

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните 
сазатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

Показател „Предложен срок за изготвяне и предаване на работния проект“ (С).
Показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Предлагана цена (Ц).

Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от „Предложен срок за изготвяне и 
щаване на работния проект“ (С) и Оценка на ценовото предложение на участника (Ц): 
Комплексна оценка КО = Ц х 50 % + С х 50 %
Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може да 

1учи участник е 100 т.
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

CI m in
С1 — ——------ х 100, където

С1 и

С2 m in
С2 — ——------ х 100, където

С2 71
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ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА 
БОТНЕН ПРОЕКТ ” (С)

С -  Срок за изготвяне и предаване на работнен проект /в работни дни/, но не по-късно 
от 27.09.2019 г. -  максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък 
срок за изпълнение на работен проект. Най-доброто предложение получава 100 т., а всяко 
следващо се определя по следната формула:

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най - краткия 
:дложен срок по следната формула:

Сппп
С = ---------х 100,

Сп

С п- срокът, предложен от съответния участник;
С т т  -  предложеният най- кратък срок.

ПО ПОКАЗАТЕЛ ОЦЕНКА НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
РЕДЛАГАНА ЦЕНА” (Ц ):
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100. Максималният 

)й точки /100 точки/ по този показател получава офертата с предлагана най - ниска цена /в 
1а без ДДС/. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най- 
жата предложена цена /в лева без ДДС/ по следната формула:

Ц т т
Ц =  х 100, където

Цп

Цп- цената, предложена от съответния участник;
Ц т т  - предложената минимална цена.

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се 
анови, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 
ютие в процедурата.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели и 
подпоказатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в 
приложимите случаи).

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по — изгодни предложения, преценени в реда 
посочен чл. 58, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ППЗОП.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с реда по чл. 58, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ППЗОП.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 15.08.2019 г. Час: (чч:мм) 17:00 ч.

Срок на валидност на офертите:
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Дата: (дд/мм/гггг) 60 календарни дни Час: (чч:мм) 17:00 ч. на последния ден 
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 16.08.2019 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. Отварянето на офертите 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: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........]

Друга информация
В случай, че в указания срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, то на 
основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът ще бъде удължен с най-малко три дни. За наличие на 
последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/706

Опаковката на участника, следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информация, съдържащи се в офертата 

-  по Примерен образец №1.
2. Представяне на участника, съгласно Образец № 2
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец 3.1 и/или 3.2
4. Ценово предложение, съгласно Образец № 4.1 и/или 4.2
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки (Образец № 5)
6. Декларация отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  6 от Закона за 

обществените поръчки (Образец № 6)
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/ трето лице (Образец № 7) -  ако е 

приложимо
8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП (Образец

№ 8)
9. 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 (Образец № 9)

10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Образец № 10)

11. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 
(Образец № 11)

12. 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.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/706
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679




