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РАЗДЕЛ I. 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

А) Възложител 

Възложител на настоящата обществената поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет 

и шеста от ЗОП е Община Ботевград,  с административен адрес: гр. Ботевград, пл. 

”Освобождение” №13, тел. 0723/69152, факс: 0723/66635, e-mail: op@botevgrad.org;  

obsthina@botevgrad.org интернет адрес: http://www.botevgrad.bg 

Б) Правно основание за възлагане на обществената поръчка 

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл. 186 и 

следв. вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 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 участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в 

настоящата документацията за участие. 

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по 

настоящата поръчка в профила на купувача: 

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-

izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-

obshtina-botevgrad-139  

 

В) Предмет на обществената поръчка 

Предмет на обществената поръчка е: „Изготвяне на идейни и технически проекти за 

подобряване на водоснабдителната система на Община Ботевград“, които включват: 

- Технически инвестиционен проект за „Авариен ремонт на съществуващи речни 

водохващания на реките: Чешковица, Осеница, Ечемишка, Зелинска река и Бистрица на 

територията на община Ботевград"; 

- Идеен инвестиционен проект за „Реконструкция на водопроводната система във в.з. 

Зелин, гр. Ботевград и в.з. Лозята, с.Трудовец, община Ботевград" с:  

ПОДОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин, гр.  

Ботевград" 

ПОДОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Лозята, 

с.Трудовец, община Ботевград" 

- Технически инвестиционен проект за ПОДОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводната 

система във в.з. Зелин, гр. Ботевград" 

 

Инвестиционните проекти ще се изготвят във фаза Идеен и Технически проект 

съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, за 

фаза: идеен и технически инвестиционен проект.  

С проектите се цели подобряване на водоснабдителната инфраструктура на 

община Ботевград. Специфични цели са:  намаляне на водните загуби, увеличение 

количеството на добитата вода, подобряване качеството на добитата вода, подобрение и 

автоматизиране експлоатацията на водохващанията; инвестиционен проект ще послужи на 

Община Ботевград да кандидатства за финансиране пред Министерство на регионалното 

развитие и благоустройство. 

 

Г) Прогнозна стойност на поръчката: 

Максималният прогнозен финансов ресурс за цялостно изпълнение на поръчката е в 

размер на 69 990,00 /шестдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет/ лева без ДДС 

@botevgrad.
mailto:obsthina@botevgrad.org
http://www.botevgrad.bg/
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139
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или 83 988,00 /осемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и осем лева/ с включен 

ДДС. Финансовите средства ще бъдат осигурени от МРРБ, за които община Ботевград ще 

кандидатства. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля обявената прогнозна стойност, ще 

бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

         При несъответствие между предложената обща цена с или без ДДС изписана с 

цифри и предложената обща цена с или без ДДС изписана с думи, валидна ще бъде 

общата цена изписана с думи. 

 

Начин на плащане:  
 Възложителят плаща на изпълнителя 100% от цената по договор и в срок до 30 

календарни дни от осигуряване на финансиране от МРРБ, за което възложителят 

уведомява писмено изпълнителя. 

Всяко плащане по договора се извършва въз основа на следните документи: 

1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и 

приемане на изпълнението) от Договора; и 

2. фактура за дължимата сума от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Д) Срок за изпълнение на поръчката:  

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 90 

/деветдесет/ календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от 

Възложителя към Изпълнителя. 

 

Е) Място на изпълнение на поръчката: територията на Община Ботевград 

 

Ж) Обособени позиции – няма обособени позиции. 

 

З) Възможност за предоставяне на варианти в офертите.  

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците. 

 

И)Място и срок за подаване на оферти за участие. 

Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят от участника 

или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на Община Ботевград на 

адрес гр. Ботевград, пл. „Освобождение” №13 всеки работен ден до 08.12.2017г. 

включително, от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:30ч. до 17:30 часа. 

 

Й) Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

          Разглеждането и оценката при подадени най-малко 3 броя оферти в крайния срок ще 

се състои на 11.12.2017г. в 11:00 часа. Място за отваряне на офертите –зала №15 в 

сградата на Община Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение” №13.  

 Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато 

в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на 

удължения срок, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от 

техния брой. 

Възложителя със Заповед назначава комисия, която да разгледа и оцени получените 

оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 
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предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представляващите 

участника или техни упълномощени представители. 

 

К) Разяснения по документацията  

Всеки участник може писмено да поиска от възложителя разяснения по документацията за 

участие. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да 

бъдат изпращани до 3 дни преди изтичане на  срока за получаване на оферти. 

Възложителят най-късно на следващия работен ден публикува разясненията на 

официалния интернет адрес на Община Ботевград www.botevgrad.bg, в раздел „Профила 

на купувача“ http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-

obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-

vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139 

 

В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 

 
Л) Кореспонденция 

Обменът на информация свързана с настоящата поръчка между Възложителя и 

участниците се осъществява в писмен вид, на български език, включително чрез 

електронни средства за комуникация.  

 
РАЗДЕЛ IІ. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ  

А) Изисквания към участниците 

1. Общи изисквания 

1.1. В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички 

български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни 

обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените 

поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документацията за 

участие.  

1.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

обществената поръчка, конкретни изисквания от посочените по–долу, се прилагат и за 

подизпълнителите, а минималните изисквания за икономически и финансови 

възможности, съответно техническите възможности и квалификация – съобразно вида и 

дела на участие на подизпълнителя/ите. 

2.Условия за допустимост на участниците  

2.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 

Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка всеки участник, при който 

е налице някое от обстоятелства предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, като в 

обществената поръчка не може да участва участник: 

2.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния 

кодекс; 

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от 

Наказателнвия кодекс; 

г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

http://www.botevgrad.bg/
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139
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д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

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

ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 

и 321а от Наказателния кодекс; 

й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е 

от Наказателния кодекс. 

2.1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна. 

2.1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община по седалището на 

възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

2.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

2.1.5. за когото 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. 

2.1.6. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

Участниците следва да удостоверят липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП с нарочна декларация по образец.   

Важно! Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от 

ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участника се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

 

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

горецитираните ограничения (съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП). 

Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл. 

65, ал.4 и чл. 66, ал.2 от ЗОП). 

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на 

чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни 

лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания, в държавата, в която са 

установени. 

 

3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически и 

професионални способности  
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3.1. Участникът следва да е изпълнил най - малко една услуга с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване 

на офертата. 

 

Под услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва 

да се разбира: изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводна 

мрежа/система с дължина не по-малко от 40км и/или водохващания. 

 

Доказва се със: 

Декларация - Списък на услугите /образец №6/, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената услуга. 

 

!!! Забележка: Навсякъде в документацията под идентични или сходни дейности следва 

да се разбира „изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на 

водопроводна мрежа/система с дължина не по-малко от  40км и/или водохващания“. 

 

3.2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съгласно 

стандарт EN ISO 9001:2008 или по-актуална версия (или еквивалентен) с обхват  

„проектиране”.  

 

Изискването се доказва с представянето на: 

- Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за 

управление на качеството EN ISO 9001:2008 или по-актуална версия (или еквивалентен) 

с обхват  „проектиране”:  

 

3.3 За изпълниение на предмета на поръчката всеки участник трябва да разполага с 

инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 

обществената поръчка, както следва: 

 тотална станция или дву-честотен ГНСС приемник 

 преносимим ултразвуков разходомер и датчици за налягане с логери 

 

Доказва се с:  

Декларация – списък на техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката – попълва се Образец №7 

 

 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. 

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 участие. 

Когато 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 
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подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от участие. 

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. 
 

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата 

1. Условия за валидност 

1.1. Общи условия  

Всеки участник има право да представи оферта съгласно предмета на поръчката, 

изготвена при условията и изискванията на настоящата документацията за участие. 

Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявата за събиране на оферти.   

Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата 

документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в 

документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя, 

при всички случаи води до отстраняването му. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Ако участник в настоящата обществена поръчка е представил оферта, в която е посочил 

конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана 

негова декларация придружена с изискуемите по ЗОП документи и едновременно лицето, 

сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този случай това лице ще бъде 

отстранено от участие в обществената поръчка. 

Физическо или юридическо лице, което участва в Обединение, не може да участва в 

друго Обединение или да представя самостоятелна оферта.   

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление 

на конкретно лице/а- представляващо/и участника и не могат да се подпишат и представят 

от пълномощник). 

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в обществената 

поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на 

чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т.2 и т.3 от настоящия 

раздел документи се представят в превод на български език. Когато за някои от посочените 

документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за 

такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено 

отбелязване: „Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило 

заверката и свеж печат на Участника (ако Участника разполага с такъв).   
 

Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, 

определен в настоящата документация за участие.  
 

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или 

променят офертите си. 
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Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника. 

1.2. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е съгласно Обявата за обществена поръчка. 

Възложителят може да изиска от  участниците да удължат срока на валидност на офертите 

си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако 

представи оферта с по – кратък срок на валидност. 

2. Съдържание 

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията 

образци. Документацията е достъпна на профила на купувача на община Ботевград: 

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-

predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-

sistema-na-obshtina-botevgrad-139  

 

Офертата се представя от участника лично, или от упълномощен от него 

представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска 

служба. Всеки от участниците в обществената поръчка се представлява от лицето, което го 

представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно 

лице.  

Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 

бъдат оформени по приложените в документацията образци.   

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от 

участника. Върху опаковката се изписва: 

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

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

- наименованието на поръчката, както следва: „Изготвяне на идейни и технически 

проекти за подобряване на водоснабдителната система на Община Ботевград“. 

Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала" и подпис, 

освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория 

случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 

такива функции; 

При приемане на офертите Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, 

датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, 

за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и 

връща на участника оферта, която е в незапечатана, скъсана или прозрачна 

опаковка или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. 

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

В офертата се поставят документите, както следва: 

2.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец №1), 

подписан от представляващия участника (в оригинал).   

2.2. Оферта – (Образец №2) 

Документът се подписва от представляващия участника или от лице изрично 

упълномощено с нотариално заверено пълномощно 

http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139
http://botevgrad.bg/obshtina/poruchka/s-18-01122017g-sabirane-na-oferti-s-obyava-s-predmet-izgotvyane-na-ideyni-i-tehnicheski-proekti-za-podobryavane-na-vodosnabditelnata-sistema-na-obshtina-botevgrad-139


10 

 

2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата– когато офертата 

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

актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура. 

2.4. При участник обединение - копие на договора за обединение, подписан от лицата в 

обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението 

и документ, подписан от лицата в обединението, в което се посочва представляващия; 

2.5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №3 

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.  

2.6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата чл. 54, ал.1, т. 3-5 

от ЗОП – Образец № 4; 

Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява 

участника в случаите, когато участникът се представлява от повече от едно лице. 

2.7.  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се Образец №5 от 

всеки от подизпълнителите. 

Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или от лице изрично 

упълномощено с нотариално заверено пълномощно. 

2.8. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

услуга - попълва се образец №6 

2.9. Декларация – списък на техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката – попълва се образец №7 

2.10. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрен EN ISO 9001:2008 или 

по-актуална версия (или еквивалентен) с обхват  „проектиране”:  

2.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата 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 – Образец № 8 

2.12. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Образец 

№9; 

2.13. Техническо предложение – Образец№10; 

Участниците  попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение, съгласно 

изискванията на Възложителя, без да посочват цени.  

* В техническото предложение участникът задължително посочва срок за изпълнение на 

поръчката и компонентите, които са обект на оценка. В случай, че участник не е 

предложил срок за изпълнение или липсва изискуема част (виж методиката за оценка) ще 

бъде отстранен от участие. 

2.14. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Образец №11. 

 

РАЗДЕЛ ІII. ГАРАНЦИИ 
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Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договорa е в размер на 3% от общата стойност 

на договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума, банкова гаранция 

или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

 Когато участникът определен за изпълнител, избере гаранцията за изпълнение да 

бъде представена под формата на парична сума, тя следва да бъде внесена по банков 

път по сметката на Възложителя, както следва: 

                     IBAN: BG58 FINV 91503304348314,  

                     BIC: FINVBGSF  

                     при Първа инвестиционна банка,  клон Враца, офис Ботевград. 

 Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е 

в полза на Община Ботевград и че е валидна най-малко 30 дни след срока на 

изпълнение на договора. При  представяне на гаранция, в платежното нареждане 

или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя 

гаранцията. 

 Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция за 

изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на 

следните изисквания: 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три процента) 

от стойността на договора без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Община 

Ботевград; 

-    застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

-    със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 

 

2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.9 от ЗОП условията и сроковете за задържане 

или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 

обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва 

преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 

 

 

РАЗДЕЛ IV.  КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

І.  Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта. 

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат 

дописнати до разглеждане, ще бъдат оценявани по оптимално съотношение качество/цена 

въз основа на цена и качествени показатели. 

Всички  оценки ще се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане, 

оптимално съотношение качество/цена“   

 Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните три показателя:  

- Показател „Срок за изпълнение“ (С) с максимален брой точки 30   
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- Показател „Организация на персонала и изпълнението ” (ОПИ) с максимален брой точки 

40   

- Показател „Предложена цена” (ЦП) с максимален брой точки 30   

 

II. Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = С + ОПИ + ЦП  

където: КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;  

С  е оценката по показателя „Срок за изпълнение ” на участника е с 30 точки   тежест на 

показателя СП в крайната оценка.  

ОПИ  е оценката по показателя „Организация на персонала и изпълнението ” на 

участника е с 40 точки   тежест на показателя ОП в крайната оценка.  

ЦП е оценката по показателя „Предложена цена” на участника 30 точки    тежест на 

показателя ЦП в крайната оценка.  

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.  

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

знак след десетичната запетая. 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:  

1. по-ниска предложена цена;  

2. по-изгодно предложение по показател „Организация на персонала и 

изпълнението”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест. Комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, 

ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред 

Определяне на оценките по всеки показател  

1. Показателят „Срок за изпълнение ” (С) се определя съобразно следната формула: 

С = Суч/Смин  х 30 

Където:  

Суч е срока за изпълнение в календарни дни предложен от съответния участник  

Смин  е предложения най- кратък срок за изпълнение предложен от всички допуснати 

до оценка участници. 

2. Показателят „Организация на персонала и изпълнението” (ОПИ) - Оценката на 

техническото предложение ще се осъществява въз основа на следните 

преимущества:  Описание на основните етапи и дейности по изготвяне на проекта, 

Описание на практическото организиране на работния процес, включително 

ресурсна обезпеченост, Представяне на план-график за изпълнението за доказване 

предложения срок, Разпределението на отговорностите и задачите между 

експертите в екипа на участника и мерките за обезпечаване на качеството      

Показателят „Организация на персонала и изпълнението ” (ОПИ) Максимален брой 

точки 40 

Предложението на участника отговаря на описаните по - горе изисквания на 

възложителя, като съдържа следните преимущества. Всяко от преимуществата носи 
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определен брой точки на участника, взависимост от това в коя от следните категории 

попада. Максималният брой точки от този показател е 40 т. 

Максимален брой точки получава техническото предложение на участник за който са 

налице изпълнени следните условия: 

1. Ясно и подробно са представени всички основни етапи, дейности и под-дейности по 

изготвяне на всички части на инвестиционните проекти (идейни и технически), като е 

отчетена спецификата на конкретните обекти, по отношение на които се предвижда 

изработването на съответния инвестиционен проект – 8 точки;  

2. Обосновката съдържа ясно и подробно представяне на практическото организиране на 

работния процес, методологията и обезпеченост на всяка от дейностите с човешки ресурси 

(експертен и помощен персонал) и технически ресурси.   – 8 точки;  

3.  Представен е подробен план - график за организация на работата (отделно за идейните 

и техническите проекти), съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение, 

като планираната продължителност за всяка дейност е обоснована и кореспондира на 

конкретните особености на съответния обект – 8 точки;  

4.  Ясно и подробно е представен начинът, по който се разпределят задачите и 

отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във времево 

отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт, като е отчетено и 

взаимодействието между отделните специалисти в екипа – 8 точки; 

5.  Предложени са конкретни мерки и дейстия, с които ще се обезпечи качественото и 

навременно изпълнение на предмета на поръчката, предложените мерки и действия са 

конкретни съобразени със спецификата и обектите включени в поръчката и обхващат 

всички етапи и дейности .   – 8 точки;  

 

Техническите предложения се оценяват с по-ниски от максималните точки съответно 

за наличие на някое от следните обстотятелства:  

1. Представени са всички основни етапи и дейности по изготвяне на идейния и 

техническия инвестиционен проект отчетени са основните специфики на обектите – 4 

точки;  

2. Участникът е представил практическото организиране на работния процес, представени 

са човешките и технически ресурси, с които предвижда изпълнението на предмета на 

поръчката – 4 точки;  

3. Представен е план - график за организация на работата (отделно за идейните и 

техническите проекти), съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение  и 

в него са  отразени етапите на изпълнение с тяхната конкретна продължителност – 4 

точки; 

4. Представен е начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между 

експертите в екипа на участника, включително във времево отношение, разписана е 

конкретната функция на всеки един експерт - 4 точки; 

5. Предложени са конкретни мерки и дейстия, с които ще се обезпечи качественото и 

навременно изпълнение на предмета на поръчката, но те не обхващат всички етапи и 

дейности   – 4 точки; 

 

Минимален брой точки по съответната категория получават технически 

предложения, за които е установено наличие на някое от следните обстотятелства:  

1. Участникът е описал (представил) основните етапи и дейности по изготвяне на 

техническия инвестиционен проект, описаните етапи и дейности са правилни, но са общи 

и принципни и могат да бъдат отнесени към изготвянето не на всеки инвестиционен 

проект – 1 точки;  
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2. Участникът е описал (представил) работния процес, но не са представени са човешките 

и/или технически ресурси, с които предвижда изпълнението на предмета на поръчката или 

те са прдставени общо и принципно – 1 точки 

3. Представен е план - график за организация на работата, но той не отразява конктертните 

етапи на изпълнение или има несъответсвия с останалите части на техническото 

предложение – 1 точка;  

4. Описани са  задачите и отговорностите на експертите в екипа на участника, но не са  

обхванати всички ключови експерти (по основните части на проекта)  – 1 точка; 

5. Предложени са  мерки за качество на изпълнение, но те се базират единствено на 

въведената система за качество имат общ и принципен характер и могат да бъдат отнесени 

за всеки подобен договор    – 1 точки; 

 

Забележки:  

1. Техническо предложение, за което е установено, че не покрива изискванията 

за получаване на 1 точка по някои от категориите  се остстранява от 

процедурата. По конкретно – Липсва описание на етапи и дейности по 

изготвяне на инвестиционните проекти, Лиспва представяне на работния 

процес, Липсва план график (отделно за идейните и техническите проекти) 

или същите не кореспондират с предложения от участника срок за 

изпълнение на проектирането, Липсва описание на задачите и 

отговорностите на ключовите експерти включени в изпълнение на 

поръчката, Липсват описани мерки за качество.  

2. Техническите предложения на участници се оценяват със съответния брой 

точки по отделните кратегории взависимост от тяхното съответствие с 

описаните по горе степени (точки за оценяване). Например: за 

Представените етапи и  дейностите по проекта   е налице „Ясно и подробно 

са представени всички основни етапи, дейности и под-дейности по 

изготвяне на всички части на инвестиционните проекти (идейни и 

технически), като е отчетена спецификата на конкретните обекти, по 

отношение на които се предвижда изработването на съответния 

инвестиционен проект“,  което е основание за получване на 8 точки, но по 

отношение на предложените мерки за качество на изпълнение, е установено, 

че те  се базират единствено на въведената система за качество имат общ 

и принципен характер и могат да бъдат отнесени за всеки подобен договор и 

за тази категория  е налице обстоятество за присъждане на 1 точка. В 

дадения пример техническото предложение получава 8 точки за първата 

категория и 1 точка за петата.  

 

„Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено, правилно, логично и 

по безспорен начин посочва конкретния етап, вид дейност, процес, по начин, по който 

същият да бъде безспорно индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно 

останалите предвидени видове дейности;  

„Подробно“ - описанието, което освен, че е детайлно и изчерпателно и съдържа 

отделни етапи, видове дейности и процеси, не се ограничава единствено до тяхното просто 

изброяване и описание, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 

обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други 

дейности и процеси, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката и надграждане над предвидените изисквания;  

 

Показател „Ценово предложение” (ЦП)  



15 

 

Представлява оценка на предложената цена на участника и относителната тежест на 

показателя в Комплексната оценка на участника е 30 точки, като се формира по следната 

формула: 

 ЦП= ЦПмин. / Цучастник х 30  

където:  

Ц  мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;  

Ц участник – предложена цена от съответния участник. 

 

РАЗДЕЛ V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и 

шеста чрез събиране на оферти с обява с определения Изпълнител в 30-дневен срок от 

датата на определяне на Изпълнителя. 

2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за  

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основания за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии 

за подбор, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП и документ за внесена гаранция за изпълнение в 

размер на 3% от стойността на договора. Документите по чл.67, ал.6 от ЗОП се представят 

и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

* Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя 

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен.  

3. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя 

представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в 

която обединението е установено.  

4. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участника, 

определен за изпълнител:  

4.1. Откаже да сключи договор; 

4.2. Не изпълни някое от условията по т. 2 и 3.  

5. Ако определеният изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на 

обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях 

договор/и за подизпълнение. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение 

или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,  

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от 

ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 
РАЗДЕЛ VI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

По въпроси, свързани с провеждането на поръчката и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в Документацията, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
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РАЗДЕЛ VII. 

    ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ   
  

Техническата спецификация се базира на ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ ЗА 

ПРОЕКТИРАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2 и 3– към документацията   

 

 

 


