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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и 
изграждане на пречиствателни станции за питейни води в 

Община Ботевград". 

гр.Ботевград, 2014 г. 

Този документ е създаден в рамките на изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот в община 
Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; 

разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ е селата Скравена, 
Гурково, Радотина и Боженица", финансиран по Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 

12.12.2013 г., междудържавен фонд „Земеделие" и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 
321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 - 2013г., подкрепена от ЕЗФРСР 
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НА 
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„Реконструкции и разширения на водопроводни 
мрежи и изграждане на пречиствателни станции за 

питейни води в Община Ботевград" 

гр. Ботевград, 2014г. 

Този документ е създаден в рамките на изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот в община 
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Програма за развитие на селските райони 2007-2013 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони' 

1. ТОМ I - РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ; 

2. ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ; 

3. ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ; 

4. ТОМ IV - ОБРАЗЦИ; 

5. ТОМ V - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР; 

6. ТОМ VI - КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ; 

7. ТОМ VII - ЧЕРТЕЖИ. 

Този документ е създаден в рамките на изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот в община 
Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; 

разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ е селата Скравена, 
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12.12.2013 г., междудържавен фонд „Земеделие" и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 
321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 - 201 Зг., подкрепена от ЕЗФРСР 
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ТОМ I 

РЕШЕНИЕ 
И ОБЯВЛЕНИЕ 

гр. Ботевград, 2014г. 

Този документ е създаден в рамките на изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот в община 
Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; 

разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ е селата Скравена, 
Гурково, Радотина и Боженица", финансиран по Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 

12.12.2013 г., междудържавен фонд „Земеделие" и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 
321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 - 201 Зг., подкрепена от ЕЗФРСР 
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Партида: 257 РЕШЕНИЕ (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bq, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: 

РЕШЕНИЕ 
•Проект на решение 
^Решение за публикуване 
Номер: ОП-4 от 27/05/2014 дд/мм/гггг 

ИЗ А) за откриване на процедура 
О Б ) за промяна 
• В ) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
Обектът на обществената поръчка е по: 
Нчл. 3, ал. 1 от ЗОП 
• ч л . 3, ал. 2 от ЗОП 
• Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 257 
Поделение: 
Изходящ номер: ОП-4 от дата 27/05/2014 
Коментар на възложителя: 
Документацията е достъпна на адреса на профила на купувача: 
http://botevgrad.org/profil-na-kupuvacha.html 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
КЗпо чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 
• п о чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) 
1.1) Наименование и адрес 
Официално наименование 
Община Ботевград 
Адрес 
пл."Освобождение" № 13 
Град Пощенски код Държава 
Ботевград 2140 България 
За контакти Телефон 
инж. Цанко Цанов - зам. кмет 0723 60154 
Лице за контакт 
инж. Цанко Цанов - зам. кмет 
Електронна поща 
admin@botevgrad.org 

Факс 
0723 66635 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.botevgrad.org 

Адрес на профила на купувача: 
http://botevgrad.org/profil-na-kupuvacha.html 
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 

УНП: 3221157a-91b5-40ed-bS14-f53eed423f34 ] 
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(попълва се от възложители по чл.7, т. 1 -4 от ЗОП) 
• Министерство или друг държавен орган, 

включително техни регионални или 
местни подразделения 

•Национална агенция/служба 
И Регионален или местен орган 
•Регионална или местна агенция/служба 
•Публичноправна организация 
•Европейска институция/агенция или 

международна организация 
•Друго (моля, уточнете): 

ЕЗ Обществени услуги 
•Отбрана 
•Обществен ред и сигурност 
•Околна среда 
•Икономическа и финансова дейност 
• Здравеопазване 
•Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 
•Социална закрила 
•Отдих, култура и религия 
•Образование 
•Друго (моля, уточнете): 

1.3) Основна дейност/н на възложителя, свързана/и с: 
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 
•Производство, пренос и разпределение на •Пощенски услуги 

природен газ и топлинна енергия 
• Електрическа енергия • Железопътни услуги 
•Търсене, проучване или добив на •Градски железопътни, трамвайни, 

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги 
•Търсене, проучване или добив на • Пристанищни дейности 

въглища или други твърди горива 
• В о д а • Летищни дейности 
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 
П: ОТКРИВАНЕ 

ОТКРИВАМ 
К! процедура за възлагане на обществена поръчка 
•конкурс за проект 
•процедура за създаване на система за предварителен подбор 

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП 
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление • 
Ограничена процедура •Договаряне без обявление • 
Ускорена ограничена процедура •Конкурс за проект - открит • 
Състезателен диалог •Конкурс за проект - ограничен • 
Договаряне с обявление • 
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
Открита процедура •Договаряне без обявление • 
Ограничена процедура •Конкурс за проект - открит • 
Договаряне с обявление •Конкурс за проект - ограничен • 
Ш: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП 
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП |£|Чл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП • 
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП ПЧл. 90, ал.1, т. от ЗОП • 
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП ПЧл. 94, ал. 2 от ЗОП • 
Чл. 84, т. от ЗОП ПЧл. 119в,ал.3,т. от ЗОП • 
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП ПЧл. 105, ал. 1 от ЗОП • 

УНП: 3221157a-91b5-40ed-bS14-f53eed423f34 ] 
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Чл. 103, ал. 2,т. от ЗОП • Ч л . 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от U 
ЗОП 

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП • Ч л . 119в, ал. 3, т. от ЗОП • 
точка: 
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 
ЕЗ Строителство 
•Доставки 
•Услуги 
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен 
диалог / на конкурса за проект 
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и 
изграждане на пречиствателни станции за питейни води в Община 
Ботевград" се провежда в рамките на изпълнението на проект 
„Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село 
Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в 
село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата 
Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", финансиран по Договор 
за отпускане на финансова помощ №23/321/014 43 от 12.12.2013 г., 
между Държавен фонд „Земеделие" и Община Ботевград за 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за 
населението икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 -
2013г., подкрепена от ЕЗФРСР. Дейностите, предмет на 
обществената поръчка са реконструкции на водопроводни мрежи и 
изграждане на пречиствателни станции за питейни води /ПСПВ/ в 
част от населените места на община Ботевград, съгласно одобрени 
инвестиционни проекти. 
Предметът на поръчката включва изпълнение на дейностите, 
подробно описани в Техническа спецификация - пълно описание на 
предмета на поръчката и одобрени количествени сметки. Мястото на 
изпълнение на поръчката е на територията на Община Ботевград, 
с.Скравена, с.Новачене, с.Литаково, с.Гурково и с.Радотина. 
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те 
трябва да бъдат описани в това поле) 

ГУ.2) Зелена обществена поръчка 
IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план Да • Не К 
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: 
IV.2.1.1) Продуктова група 
•Копирна и графична хартия •Климатици 
• Офис IT оборудване •Почистващи продукти и услуги 
• О ф и с осветление •Конвенционални транспортни средства и 

услуги, свързани с тях 
•Улично осветление •Електрически превозни средства и 

системи за зареждане 

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във: 
Техническата спецификация {брой} 
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой) 
Показателите за оценка на офертите (брой) 
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто- (брой) 
договора) 

УНП: 3221157a-91b5-40ed-bS14-f53eed423f34 
] 



Партида: 257 РЕШЕНИЕ (версия 4) 

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за 
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга 
информация) 

Да • He IE 

V: МОТИВИ 
V.1) Мотиви за избора на процедура 
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка попада в 
приложното поле на чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП и не са налице 
условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на 
договаряне. 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо) 

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение № от дата дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 

- - (nnnnn-yyyy-xxxx) 
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): 

без ДДС с ДДС Стойност на 
ДДС (в %) 

на обща стойност Валута: • • 

VI: ОДОБРЯВАМ 
Юобявлението и документацията за участие 
•обявлението и описателния документ 
•поканата за обществена поръчка 
• поканата за обществена поръчка и документацията 
• обявлението и конкурсната програма 
• обявлението 
VII: ОБЖАЛВАНЕ 
VII. 1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес 
бул."Витоша" № 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 България 

Телефон 
02 9356113 

Електронна поща Факс 
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg/Default.aspx 
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

УНП: 3221157а-9 Ib5-40ed-b514-f53eed42304 4 
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VITT: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение 
Дата: 27/05/2014 дц/мм/гггг 
Възложител: 
Трите имена: 
/подпис и печат/ 
Георги Цветанов Георгиев i 
Длъжност: 
Кмет на Община Ботевград ш 

r f K f l U 

УНП: 3221157a-91b5-40ed-bS14-f53eed423f34 
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.ba. e-rop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bq 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
•Проект на обявление 
Е<3 Обявление за публикуване 
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 257 
Поделение: 
Изходящ номер: 000 от дата 27/05/2014 
Коментар на възложителя: 
Възложителят е п р е д о с т а в и л от д а т а т а на публикуване на 
настоящото о б я в л е н и е пълен достъп по е л е к т р о н е н път до 
д о к у м е н т а ц и я т а з а у ч а с т и е в п р о ц е д у р а т а , к о я т о може да бъде 
намерена на а д р е с а на профила на купувача в и н т е р н е т с т р а н и ц а т а 
на Възложителя : 
h t t p : / / b o t e v g r a d . o r g / p r o f i l - n a - k u p u v a c h a . h t m l 

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт: 
Официално наименование 
Община Ботевград 
Адрес 
пл."Освобождение" № 13 
Град Пощенски код Държава 
Б о т е в г р а д 2140 България 
За контакти Телефон 
инж. Цанко Цанов 0723 60154 
Лице за контакти 
инж. Цанко Цанов 
Електронна поща Факс 
admin@botevgrad.org 0723 66635 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя (URL): 
http://botevgrad.org/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://botevgrad.org/profil-na-kupuvacha.html 
Допълнителна информация може да бъде получена на: 

Е9 Съгласно 1.1) 
•Друго: моля, попълнете Приложение A.I 

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на: 

ЕЗ Съгласно 1.1) 
•Друго: моля, попълнете Приложение А.П 

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: 
Е8 Съгласно 1.1) 
•Друго: моля, попълнете Приложение А.Ш 

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 
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•Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или 
местни подразделения 

•Национална агенция/служба 
^Регионален или местен орган 
•Регионална или местна агенция/служба 
•Публичноправна организация 
•Европейска институция/агенция или 

международна организация 
• Д р у г о (моля, уточнете): 

ЕЗ Обществени услуги 
• Отбрана 
• Обществен ред и сигурност 
• Околна среда 
•Икономическа и финансова дейност 
• Здравеопазване 
•Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 
• Социална закрила 
• Отдих, култура и религия 
• Образование 
• Д р у г о (моля, уточнете): 

Да • Не Н Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и 
възложител/и 

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
П.1) Описание 
11,1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя: 
Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на 
пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград 
П.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата 
(Изберете само един обект - строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка) 
К1(а) Строителство • (6) Доставки • (в) Услуги 
•Изграждане 
•Проектиране и 

изпълнение 
Изпълнение с каквито и 
да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите 

•Покупка 
•Лизинг 
• Н а е м 
•Покупка на изплащане 
Г~1 Комбинация от 

изброените 

Категория услуга No 
(Относно категориите 
услуги 1-27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП) 

Място на изпълнение на 
строителството 
Община Ботевград -
с.Скравена, с. 
Новачене, 
с.Литаково, 
с.Гурково и с. 
Радотина 
код NUTS: BG412 

Място на изпълнение на 
доставката 

Място на изпълнение на 
услугата 

Място на изпълнение на 
строителството 
Община Ботевград -
с.Скравена, с. 
Новачене, 
с.Литаково, 
с.Гурково и с. 
Радотина 
код NUTS: BG412 

Място на изпълнение на 
строителството 
Община Ботевград -
с.Скравена, с. 
Новачене, 
с.Литаково, 
с.Гурково и с. 
Радотина 
код NUTS: BG412 код NUTS: код NUTS: 
II.1.3) Настоящото обявление е за 
ЕЗВъзлагане на обществена поръчка •Създаване на динамична система за 

доставки (ДСД) 
• Сключване на рамково споразумение 
II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо) 
•Рамково споразумение с няколко • Рамково споразумение с един 

изпълнители изпълнител 
Брой: или (когато е приложимо) 
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максимален брой на участниците в 
предвиденото рамково споразумение 
Срок на рамковото споразумение: 
Срок в години: или в месеци: 
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години: 

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо): 
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): Валута: 
или от: до Валута: 
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни): 

П.1.5) Кратко описание на поръчката: 
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и 
изграждане на пречиствателни станции за питейни води в Община 
Ботевград" се провежда в рамките на изпълнението на проект 
„Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село 
Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в 
село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата 
Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", финансиран по Договор 
за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 12.12.2013 г., 
между Държавен фонд „Земеделие" и Община Ботевград за 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за 
населението икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 -
2013г., подкрепена от ЕЗФРСР. Дейностите, предмет на 
обществената поръчка са: 

Реконструкции на водопроводни мрежи и изграждане на 
пречиствателни станции за питейни води /ПСПВ/ в част от 
населените места на община Ботевград, съгласно одобрени 
инвестиционни проекти. 
Предметът на поръчката включва изпълнение на дейностите, 
подробно описани в Техническа спецификация - пълно описание на 
предмета на поръчката и одобрени количествени сметки. Поръчката 
включва: 
•Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на 
Пречиствателна станция за питейни води в села Скравена, Гурково, 
Радотина, доставки на машини и съоръжения, автоматизация, 
единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на 
обектите с констативен акт образец 15 и сертификат за приемане 
към Възложителя; 
•Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на 
водопроводна мрежа за питейни води в села Скравена, Гурково, 
Новачене, Литаково, единични и комплексни изпитания, замервания 
и предаване на обектите с констативен акт образец 15 и 
сертификат за приемане към Възложителя; 
•Проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите; 
•Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол образец 16; 
Пълно описание на предмета на поръчката е дадено в „Техническа 
спецификация - пълно описание на обекта на поръчката", 
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неразделна част от документацията към настоящата процедура. 
П.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 45000000 
Доп. предмети 45332200 

45240000 
II. 1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да • He Е9 
(GPA) на Световната търговска организация 
11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да • Не 
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции) 
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): 
• само за една обособена • за една или повече О за всички обособени 

позиция обособени позиции позиции 

11.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да • He IE 
Н.2) Количество или обем на поръчката 
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо) 
Обхватът на строително - монтажните работи включва реализация на 
проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село 
Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в 
село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата 
Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", включващ следните 
.обекти, а именно: Обект 1: „Реконструкция на водопроводната 
мрежа в с.Скравена" включва следните дължина и диаметри на 
новопроектираната улична водопроводна мрежа, а именно: 

Ул."Стара планина": гл.кл. I - ф160 ПЕВП - L = 575, 95 м.; гл.кл. 
1а - ф90 ПЕВП - L = 297,95 м.; Кл.З - ф90 ПЕВП - L = 142,10 м.; 

Ул."Бебреш": кл.21а - ф90 ПЕВП - L = 248, 20 м .; гл.кл.I - ф160 
ПЕВП - L = 33,75 м.; кл.7 - ф90 ПЕВП ~ L ~ 217,40 м. ; 

Ул." 8-ми март": кл.21 - ф90 ПЕВП - L = 193,50 м.; кл.22 - ф90 
ПЕВП - L =78, 45 м. ; гл.кл.I - ф160 ПЕВП - L = 182, 80 м.; 

Ул."Муканска": кл.21 - ф90 ПЕВП - L = 96,15м.; 

Ул."Мургаш": кл.23 - ф90 ПЕВП - L = 277, 00 м. ; 

Ул."Медвен": кл.24 - ф90 ПЕВП - L = 97,90 м.; кл.25 - ф90 ПЕВП -
L = 290,30 м.; гл.кл.I - ф160 ПЕВП - L = 63,80 м. ; 

Преминавания от кв. Паланката до с.Скравена: гл.кл.I - ф160 ПЕВП 
- L = 48,25 м.; гл.кл.I - ф110 ПЕВП - L = 184,85 м. ; 

Ул."Танчо Гайдарски": гл.кл.I - ф160 ПЕВП - L = 48,25 м.; 
гл.кл.I - ф110 ПЕВП - L = 184, 85 м. ; 

Ул."Христо Ботев": гл.кл.I - ф110 ПЕВП - L = 159,80 м.; гл.кл.IV 
- ф110 ПЕВП - L = 27,00 м.; кл.52 - ф90 ПЕВП - L = 189,80 м.; 
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гл.кл.III - Ф110 ПЕВП - L = 2 69, 10 м. ; кл.26 - ф90 ПЕВП - L = 
340,65 м.; кл.ЗЗ - ф90 ПЕВП - L - 226,35 м.; 

Ул."Ноновска": гл.кл.III - ф110 ПЕВП - L = 197,30 м.; 

Ул."Алипи Първанов": кл.63 - ф90 ПЕВП - Ъ - 113,55 м. ; 

Ул."Тодор Попов": кл.63 - ф90 ПЕВП - L = 59,10 м. ; кл.58 - ф90 
ПЕВП - L = 98, 00 м.; кл.59 - ф90 ПЕВП - L = 88, 95 м. ; гл.кл.III 
- ф110 ПЕВП - L = 59,70 м.; кл.37 - ф90 ПЕВП - L = 218,80 м. ; 

Ул."Георги Попдимитров": гл.кл.IV - ф110 ПЕВП - L = 291,70 м.; 

Ул."Грамаде": кл.122 - ф90 ПЕВП - L = 199,25 м. ; кл.45 - ф90 
ПЕВП - L = 227,20 м. ; кл.47 - ф90 ПЕВП - L = 219,20 м.; гл.кл.I 
- ф110 ПЕВП - L = 96,45 м. ; 

Ул."Васил Левски": гл.кл.I - ф110 ПЕВП - L = 98,7 5 м.; кл.14 -
ф90 ПЕВП - L = 116,80 м.; 

Ул."Любен Каравелов": гл.кл.I - ф110 ПЕВП - L = 302,8 0 м.; кл.20 
- ф90 ПЕВП - L = 128,55 м.; гл.кл.I - ф110 ПЕВП - L = 46,35 м.; 
кл.28 - ф90 ПЕВП - L = 129,70 м. ; 

Ул."Свобода": кл.67 - ф90 ПЕВП - L = 91,45 м. ; 

Ул."Подп. Петър Георгиев": кл.40 - ф90 ПЕВП - L - 127, 55 м. ; 

Ул."Цар Калоян": кл.19 - ф90 ПЕВП - L = 84,20 м. ; кл.15 - ф90 
ПЕВП - L = 138,55 м. ; 

Ул."Бенковски": кл.19 - ф90 ПЕВП - L = 174,25 м.; кл.18 - ф90 
ПЕВП - L = 65,00 м. ; 
Обект 2.: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Новачене" 
включва следните дължина и диаметри на новопроектираните 
водопроводни клонове, а именно: 
Кл.15 - ф90 - ПЕВП - L = 146,10 м. ; Гл.кл.I - ф125 ПЕВП - L = 
629,34 м.; кл.35 - ф90 ПЕВП - L = 133,32 м.; кл.35 - ф90 ПЕВП -
L = 128,02 м.; кл.36 - ф90 ПЕВП - L = 199,30 м.; Гл.кл.I - ф125 
ПЕВП - L = 55, 84 м. ; кл.38 - ф90 ПЕВП - L = 181,82 м. ; 

Обект 3. „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Литаково" 
включва изграждане на новопроектиран водопровод ф125 мм ПЕВП с 
дължина 1168,40 м. Цитираната дължина включва само трасето по 
ул."6-ти септември", а дължините и диаметрите на отклоненията за 
превключване на съществуващите водопроводи и отклоненията за 
пожарни хидранти са показани подробно на ситуацията и монтажния 
план от съответния чертеж. 

Обект 4.: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Новачене": 
включва изграждането на новопроектиран водопровод с обща дължина 
от 989,10 м. от ПЕВП тръби с ф110. 
Обект 5.: „Разширяване на водопроводната мрежа на село Гурково -
етап Водопроводен клон вътрешна водопроводна мрежа т.137-т.8": 
включва подмяната на част от вътрешната водопроводна мрежа в 
участък от т.137 до т.8 с ПЕВП тръби с диаметър ф75 и с дължина 
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383,50 М. 
Продължава в VI.3) Допълнителна информация 
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) 
(в цифри): 4508368.18 Валута: BGN 
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да К He G 
от: до Валута: 

II.2.2) Опции (когато е приложимо) Да П Не К 
Ако да, описание на тези опции: 

Опции се предвижда да се използват: 
след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно) 
Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и 

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно): 
след: месеца или : дни от сключване на договора 
Д.З) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката 
Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора) 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата на изпълнението 15/06/2015 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
Ш.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката 
Ш.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: 
ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в 
процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за 
изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие в 
процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 40 000.00 
лв. /четиридесет хиляди лева/. Гаранцията за участие се превежда 
от участника по банкова сметка на община Ботевград - IBAN: BG58 
FINV 91503304348314; BIC: FINV BG SF; Банка: „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - клон Враца, офис Ботевград или се 
представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 
банка в полза на Възложителя, като банката следва да се задължи 
да заплати сумата по гаранцията при първо писмено поискване от 
Възложителя, който декларира, че по отношение на участника е 
налице някое от следните условия: оттеглил е офертата си след 
изтичане на крайния срок за получаване на офертите или е 
определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да 
сключи договор за обществена поръчка с Възложителя. Банковата 
гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на 
гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата 
за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в 
процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, 
съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. В случай, че гаранцията 
за участие е банкова, срокът и на валидност следва да бъде не по 
-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност 
на офертата. 
2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от 
стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на 
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договора се превежда по банкова сметка на община Ботевград -
IBAN: BG58 FINV 91503304348314; BIC: FINV BG SF; Банка: „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - клон Враца, офис Ботевград или се 
представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 
банка в полза на Възложителя, като гаранцията трябва да е 
валидна за срок не по-рано от три месеца след изтичане срока за 
изпълнение, фиксиран в договора с Изпълнителя. Банковата 
гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от 
валидността и действието на Договора, институцията издател, да 
заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при 
получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за 
плащане, с което се декларира от надлежден представител на 
Възложителя, че участникът не е изпълнил частично или изцяло 
задълженията си по Договора. Ангажиментът по гаранцията се 
намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по 
нея по силата на предявен иск. Банковата гаранция или съответния 
платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се 
представят в оригинал към момента на сключване на договора за 
възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в 
платежното нареждане изрично се посочва наименованието на 
процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се 
задържа в случаите, предвидени в проекта на договор за възлагане 
на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, 
без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него. Банковите разходи по откриването на 
гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и 
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията 
така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не 
бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 
III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат: 
Схемата на плащане на поръчката е, както следва: 

Авансово плащане - еднократно в размер на 30 % от стойността на 
договора, което е дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни 
след настъпване на последното по време от следните събития: 
одобряване на проведената процедура и договора за възлагане на 
обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна 
агенция, подписване на Протокол Образец 2а по Наредба № 3 от 
31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, подписан от Изпълнителя чрез законните му 
представители безусловен, без протест и разноски запис на 
заповед или безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя 
за размера на авансовото плащане и издаване на фактура за 
авансово плащане от Изпълнителя. Авансовото плащане се изплаща, 
в случай, че издадената фактура съответства на условията на 
ПРСР, Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, 
посочени в договора за обществена поръчка. 

Междинни плащания - извършват се в срок от 30 (тридесет) 
календарни дни, считано от датата на издаване на фактура за 
действително извършените и приети от Възложителя СМР, подлежащи 
на заплащане. Общата стойност на междинните плащания не следва 
да надвишава 30 % от стойността на договора. 
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Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на 
действително извършените и приети от Възложителя СМР и 
получената сума от авансовото и междинното плащане. От него се 
приспадат: 
Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя 
суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро 
изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички 
дейности, подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 
от 31.07.2003 г., издаване на Разрешение за ползване и 
окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие". 
Окончателното плащане се извършва след настъпването на 
посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, 
и представяне на: 
- фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя 
съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, 
и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. 
Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащане не 
може да надхвърля общата стойност на договора. 
Извършването на окончателно плащане е допустимо след одобряване 
на направените разходи по проекта от Управляващия орган - ДФ 
„Земеделие" и в рамките {до размера) на одобрените от ДФ 
„Земеделие" разходи. 
Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с 
начина на плащане са отразени в приложения към документацията за 
участие проект на Договора за изпълнение на СМР. 
III. 1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е 
приложимо): 
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 
25, ал. 2, т .2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на 
юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е 
обединение от физически и/или юридически лица. 
Ш.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да IXI He D 
Ако да, опишете ги: 
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на 
офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в 
настоящото обявление, се прилагат ЗОП и документацията за 
участие в настоящата процедура. При противоречие в записите на 
отделните документи от документацията валидни са записите в 
документа с по-висок приоритет, като приоритетността на 
документите е в следната последователност: 1) Решението за 
откриване на процедурата; 2) Обявлението за обществената 
поръчка; 3) Техническите спецификации; 4) Указания за 
подготовката на офертата; 5) Проекта на договора; б) Образците 
за участие в настоящата процедура. Документът с най-висок 
приоритет е посочен на първо място. 
Получаване на информация съгласно чл. 28, ал. 5 от ЗОП. 
Органите, от които 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, са следните: 
Национална агенция по приходите (www.nap.bg), Национален 
осигурителен институт (www.noi.bg), Министерство на околната 
среда и водите (www.moew.government.bg), Министерство на труда и 
социалната политика (www.mlsp.government.bg). 
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I1L2) Условия за участие 
III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри: 
Изискуеми документи и информация: 
Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както 
и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените 
от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник 
трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 
условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да спазват 
изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, 
техническите спецификации и документацията за участие в 
настоящата процедура. Участниците представят единен 
идентификационен код, съгласно Закон за търговския регистър. 
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични 
търговци, прилагат към своите оферти и „удостоверения за 
актуално състояние". Чуждестранните участници представят 
документ за регистрация, съобразно националното им 
законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, 
в която участникът е установен, в официален превод на български 
език по смисъла на § 1, т. 16 „а" от ДР на ЗОП. Участниците -
физически лица, които не са търговци, прилагат заверено копие на 
„документ за самоличност" по смисъла на § 1, т. 1 от ЗБЛД или 
идентификационен документ за самоличност съобразно дефинициите 
на законодателството на държавата на участника.Участниците 
следва да притежават регистрация в ЦПРС за 2 категория, 4 група 
строежи или в съответен регистър на държава - членка на ЕС или 
на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП или трета 
страна, като в този случай участникът представя еквивалентен 
документ, доказващ регистрация или членство в аналогична 
професионална организация на държавата в която е/са установени, 
който има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за 
които е издаден. 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1: 
1. Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на 
обществената поръчка - по Образец; 
2. Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, 
подписан от участника; 
3. Документ, подписан от всички участници в 
обединението /нотариално заверено пълномощно/, определящ лицето, 
което е упълномощено да представлява участника в настоящата 
процедура. Този документ се представя, когато лицето, 
представляващо участника, не е законен представител на 
участника, съгласно документите за регистрация на участника. 
4. Административни сведения за участника - по Образец; 
5. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от 
ЗТР; 
6. Декларация почл. 47, ал. 1, т. 2 и т . 3, ал. 2, т. 1, т. З и 
ал. 5, т. 2 от ЗОП - по Образец; 
7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 6 . "а" - „д", ал. 2, т. 5 и 
ал. 5, т. 1 от ЗОП - по Образец; 
8. Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посочване на 
вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и дела на 
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участието му/им- по Образец; 
9. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при 
наличие на такъв) - по Образец с приложени документи от 
подизпълнителя съгласно чл. 56 ал. 1 т . 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП; 
10. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - по Образец; 
11. Споразумение за създаване на обединение за участие в 
обществената поръчка (представя се в случаите, когато участникът 
е обединение/консорциум); 
12. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на 
платежно нареждане или банкова гаранция); 
13. Документи за доказване на изискванията към минималните 
икономически, финансови и технически възможности на участниците, 
посочени в полета III.2.2. и III.2.3. от настоящото обявление; 
14. Декларация за приемане условията на проекто-договора 
съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП - по Образец; 
15. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура 
- по Образец; 
16. Декларация за оглед на обектите - по Образец; 
Забел. Наличието на обстоятелствата по т.б и т.7 води до 
отстраняване на участника; 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 
Техническо предложение по Образец. 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 
Ценово предложение - по Образец. 
III.2.2) Икономически и финансови възможности 
Изискуеми документи и информация: 

1.1. Копия от годишните баланси 
и отчетите за приходите и 
разходите за последните 3 (три) 
приключени финансови години 
(2011, 2012 и 2013г.) -
подписани и подпечатани от 
участника на всяка страница, 
когато публикуването се изисква 
от законодателството на 
държавата, в която участникът е 
установен и в случаите, когато 
не се прилага чл. 2 3, ал. 4 от 
Закона за търговския регистър. 
За физическите лица - заверено 
от НАП копие на данъчна 
декларация за всяка от 
предходните три приключили 
финансови години се счита от 
Възложителя за подходящ 
документ, с който участниците 
могат да докажат съостветствие 
с минималните изисквания за 
участие в настоящата процедура; 
1.2. Справка за общия оборот за 
последните три приключени 
финансови години (2011, 2012 и 
2013г.), в зависимост от 
датата, на която участникът е 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
1. Участникът трябва да има 
минимален общ оборот за 
предходните три приключени 
финансови години (2011, 2012 и 
2013г.) или от датата на 
учредяване/започване на 
дейността, в размер на не по-
малко от 8 000 000 (осем 
милиона) лв. 
При участие на обединения, 
които не са юридически лица, 
минималното изискване за 
реализиран оборот се прилагат 
към обединението като цяло. 

2. Участниците трябва да 
притежават валидна застраховка 
за професионална отговорност на 
лицето/лицата, което/които ще 
осъществяват строителството за 
вреди причинени от други 
участници в строителството 
и/или на трети лица, вследствие 
на неправомерни действия или 
бездействия при или по повод 
изпълнение на задълженията им 
за целия срок на договора. 
В случай на обединение -
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учреден или е започнал 
дейността си - доказва се чрез 
попълване на Образец. 
Информацията се представя по 
предоставения образец. 
Когато по обективни причини 
участникът не може да представи 
исканите от Възложителя 
документи, той може да докаже 
икономическото и финансовото си 
състояние с всеки друг 
документ, който Възложителят 
приеме за подходящ. 

2. Заверено от участника копие 
на застрахователната полица. 

Забележки: За участник, 
установен/регистриран в Р 
България, застраховката за 
професионална отговорност 
следва да бъде съгласно чл.171, 
ал.1 от ЗУТ. За участник 
установен/регистриран извън 
Република България, 
застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде 
еквивалент на тази по чл.171, 
ал.1 от ЗУТ, но изготвена 
съгласно законодателството на 
държавата, където е 
установен/регистриран 
участникът. Участниците следва 
да представят декларация, 
подписана от представляващия 
участника със задължението за 
осигуряване на такава 
застраховка за целия срок на 
договора, в случаите когато 
валидната застраховка не 
покрива целия срок на 
изпълнение на поръчката. 
Чуждестранните участници следва 
да представят документ, 
доказващ наличието на 
еквивалентна застраховка или 
декларация, че чуждестранният 
участник притежава еквивалентна 
застраховка. 
3. Оригинал на Удостоверение от 
банка за наличие на собствени 
средства (извлечения от 
собствени банкови сметки) или 
кредитен ресурс на участника 
(под формата на гарантирана 
неотменима кредитна линия), 

обстоятелството се удостоверява 
от всеки един участник в него. 
Професионалната дейност от 
застрахователните полици трябва 
да отговаря на предмета на 
поръчката. 
При участие на обединения, 
които не са юридически лица, 
минималното изискване по тази 
точка се прилага към онези 
участници в обединението, които 
съобразно разпределението на 
участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за 
създаване на обединението, ще 
изпълняват строително-монтажни 
работи. 
Когато участникът в процедурата 
предвижда участието на 
подизпълнители, изискванията по 
настоящия раздел за минимални 
икономически и финансови 
възможности се прилагат по 
отношение на тях, съобразно 
вида и дела на тяхното участие. 

3. Участниците следва да 
разполагат с ликвиден работен 
капитал за финансиране на 
строителните дейности в размер 
на не по-малко от 400 000,00 
лв. (четиристотин хиляди) лева 
под формата на гарантирана 
неотменима кредитна линия, 
отпусната от банката или 
извлечения от собствени банкови 
сметки, доказващи минимално 
разполагаеми средства в размер 
на не по-малко от 400000,00 лв. 
(четиристотин хиляди) лева или 
друга приемлива форма, 
гарантираща наличие и/или 
разполагаемост с изискуемия 
размер финансови средства. 
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отпусната от банката, издадено 
не по рано от 1 (един) месец 
преди датата на отваряне на 
офертите в настоящата 
процедура. Участникът може да 
приложи и други доказателства 
за достъп до кредитен ресурс 
и/или собствени средства, които 
по недвусмислен начин да 
доказват разполагаемост с 
изискуемия капитал. 

Настоящото изискване има за цел 
да осигури на възложителя 
финансово обезпечен изпълнител, 
който да разполага с такава 
част от сумата, необходима за 
изпълнението на настоящата 
обществена поръчка, която да 
осигури успешно и качествено 
изпълнение на работите 
(обезпечен със собствени 
финансови средства за 
оперативно финансиране за 
закупуване на материали и 
съоръжения, заплащане на труд, 
механизация и др.) без 
прекъсвания, забавяния, 
изчаквания на плащания от 
възложителя и нарушаване на 
графика за изпълнение по 
причини на липса на средства. 
Когато участникът предвижда 
участие на подизпълнители, 
изискванията се прилагат 
съобразно вида и дела на 
тяхното участие. 
В случай, че участникът участва 
като обединение/консорциум, 
изброените по-горе изисквания 
се прилагат за 
обединението/консорциума като 
цяло. 
111.2.3) Технически възможности 
Изискуеми документи и информация: 

1. Списък на договорите за 
строителство с предмет, сходен 
с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните 5 
години, считано от крайната 
дата за подаване на офертите 
или от датата на 
учредяване/започване на 
дейността, придружен от 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
1. Участниците трябва да са 
изпълнили /самостоятелно или в 
консорциум/обединение/ минимум 
2 /два/ договора с предмет, 
сходен с предмета на поръчката, 
през последните пет години, 
считано от крайната дата за 
подаване на офертите или от 
датата на учредяване/започване 
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заверени копия на 
референции/препоръки за добро 
изпълнение на обектите, 
удостоверяващи изпълнението на 
обектите изброени в Списъка. 
Представените от участника 
референции трябва да съдържат 
следните данни: възложител, 
стойност, датата на сключване и 
период на изпълнение по 
договора, номер и дата на акта 
за предаване на строежа на 
възложителя или за въвеждането 
му в експлоатация, както и дали 
е изпълнен професионално и в 
съответствие с нормативните 
изисквания. 

2.Списък - Декларация на 
инженерно-техническия персонал 
на ръководните и технически 
лица, включително на тези, 
отговарящи за контрола на 
качеството и приложенията към 
него /Автобиография и 
документи, удостоверяващи 
обстоятелствата в нея (дипломи, 
удостоверения, трудови книжки и 
т.н.), както и Декларация за 
разположение/. 

3. Заверени копия на 
сертификати за управление на 
качеството и околната среда 
или други доказателства за 
еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството и 
опазване на околната среда. 

на дейността. 
Забележка: Под договори с 
предмет, сходен с предмета на 
поръчката следва да се разбират 
договори с предмет изграждане 
и/или реконструкция и/или 
рехабилитация на водопроводни 
мрежи и съоръжения и/или 
пречиствателни станции. 

2. Участниците следва да 
разполагат минимум със следните 
експерти за изпълнението на 
задачите, описани в 
техническите спецификации, 
както следва: 
Ръководител-екип, технически 
ръководители на обект (минимум 
3 броя), отговорник за контрола 
на качеството и координатор по 
безопасност и здраве в 
строителството.По отношение на 
отделните експерти Възложителят 
поставя следните изисквания: 
A). Ръководител екип (ключов 
експерт 1) - 1 (един) брой и 
отговарящ на следните 
изисквания: Образователно-
квалификационна степен 
„бакалавър44 или „магистър" по 
специалност ВиК/ПГС/ССС/ХТС или 
ХМС или еквивалентна; най-малко 
5 (пет) години опит по 
специалността; 
Б). Технически ръководител на 
обекта (ключов експерт 2) -
минимум 3 (три) броя, 
отговарящи на следните 
изисквания: образование -
съгласно изискванията на 
чл.163а от ЗУТ; най-малко 5 
(пет) години опит като 
технически ръководител на 
строителни обекти; 
B). Отговорник за контрола на 
качеството (ключов експерт 3) -
минимум 1 (един) брой, 
отговарящ на следните 
изисквания: инженерно-
техническо образование или 
еквивалентно - степен магистър; 
най-малко две години опит в 
контрол по качеството на 
строителни обекти; 
удостоверение за контрол по 
качеството. 
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Г). Координатор по безопасност 
и здраве в строителството 
(ключов експерт 4) - минимум 1 
(един) брой и трябва да 
отговаря на следните условия: 
да притежава удостоверение 
за ,,КООРДИНАТОР ПО 
БЕ30ПАСТН0СТ И ЗДРАВЕ В 
СТРОИТЕЛСТВОТО'' или 
еквивалентно; Да има най-малко 
две години опит като 
координатор на строителни 
обекти по ЗБУТ. 
ВАЖНО!!! Ръководителят на 
договора , Техническите 
ръководители, Отговорника за 
контрола на качеството и 
Координатора по безопасност и 
здраве в строителството не 
могат да бъдат едно и също 
лице. 
В случай, че участникът участва 
като обединение/консорциум, 
изброените по-горе изисквания 
се прилагат за 
обединението/консорциума като 
цяло. 
Когато участникът предвижда 
участие на подизпълнители, 
изискванията се прилагат 
съобразно вида и дела на 
тяхното участие. 

3. Участниците следва да 
притежават сертификат за 
внедрени ISO 9001:2008 Системи 
за управление на качеството или 
еквивалент и ISO 14001:2004 -
Системи за управление на 
околната среда или еквивалент. 
Възложителят ще приеме и други 
еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството и 
опазване на околната 
среда.Обхватът на внедрените 
системи трябва да е за 
строителни дейности в областта 
на водопроводи и/или 
канализации, и/или 
пречиствателни станции. 
В случай на участие на 
обединение/консорциум, който не 
е регистриран като 
самостоятелно юридическо лице, 
описаните сертификати се 
представят за всеки член на 
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обединението/консорциума, който 
ще извършва СМР - строителни 
дейности за изпълнение на 
предмета на поръчката. 

Ш.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да С Н е й 
П Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания 
•Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с 

увреждания 

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги 
111.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Да П Н е П 
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: 

Ш.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и Да • Не • 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
ГУМ) Вид процедура 
ГУ.1.1) Вид процедура 
ЕЗ Открита 
• Ограничена 
• Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура: 

• Договаряне Има вече избрани кандидати: Да LJ He LJ 
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI. 3) Допълнителна информация 

• Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура: 

• Състезателен диалог 

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога 
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
брой 
или минимален брой и (когато е приложимо) максимален брой 
Критерии за ограничаване броя кандидатите: 

1У.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да • Не • 
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен 
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно 
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на 
договаряните оферти. 
IV.2) Критерий за оценка на офертите 
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IV.2.1) Критерий за оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 
•най-ниска цена 

или 
1X1 икономически най-изгодна оферта при 

1X1 посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
тежест не е възможно поради очевидни причини) 

•показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за 
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ 
Показатели Тежест 

1 ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) 50 
2 ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) 50 
1V.2.2) Ще се използва електронен търг Да • He 1X1 
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо) 

IV.3) Административна информация 
1V .3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо) 

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да • Не 1X1 
Ако да, посочете къде: 
•Предварително обявление за ОП •Обявление на профила на купувача 
Номер на обявлението в РОП: от 
• Други предишни публикации (когато е приложимо) 
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог) 
Срок за получаване на документация за участие 
Дата: 30/06/2014 дд/мм/гггг Час: 17:30 
Платими документи Да [X! Не • 
Ако да, цена (в цифри): 20 Валута: BGN 
Условия и начин за плащане: 
Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на 
хартиен носител всеки работен ден от 08:00 часа до 12:30 часа и 
от 13:00 часа до 17:30 часа в срок до 10 (десет) дни преди 
изтичане срока за подаване на офертите. Стойността на настоящата 
документация на хартиен носител е в размер 20.00 лв. (двадесет 
лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в посочения в 
обявлението срок на касата на Общинска администрация -
Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, община Ботевград, София 
област, пл. „Освобождение" №13, срещу редовно издаден платежен 
документ или се превежда по банкова сметка на община Ботевград -
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД 
IBAN: BG93 FINV 9150 8 4 0 434 830 6 
BIC FINV BG SF 
клон Враца, офис Ботевград 
Документацията се изпраща на участника по пощата или по куриер 
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за негова сметка. 
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие 
Дата: 10/07/2014 дд/мм/гггг Час: 17:30 
1V.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
Дата: дд/мм/гггг 
IV. 3.6) Език/ц и, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие 

• e s D d a П е т D e n Щ п Щ и т щ м т Щ р ь D s k щ и 

• c s d d e D e l D f r d l v Щ н и D n l Щ р т d s l d s v 
Друг: Български 
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура) 
До дата: дд/мм/гггг 
или в месеци: или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти) 
1V.3.8) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 11/07/2014 дд/мм/гггг Час: 10:00 
Място (когато е приложимо): В зала № 15, на втори етаж в сградата на общинската 
администраия на адрес - гр. Ботевград, пл. "Освобождениеи№ 13 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да й He G 
е приложимо) 
Участниците в настоящата процедура или техни упълномощени 
представители, представители на средствата за масово 
осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел. 

РАЗДЕЛ VI; ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да П Не ЕЗ 
приложимо) 
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: 

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да IS Не • 
фондове на ЕС 
Ако да, посочете проекта и/или програмата: 
За финансиране на обществената поръчка Община Ботевград използва 
финансова помощ по проект „Подобряване качеството на живот в 
община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на 
село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на 
водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане 
на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", 
финансиран по Договор за отпускане на финансова помощ 
№23/321/01443 от 12.12.2013 г., между Държавен фонд „Земеделие" 
и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 
„Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от 
ПРСР 2007 - 2013г., подкрепена от ЕЗФРСР" . 
VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
Продължение от р.II.2 .1) : 
Обект 6.: „Изграждане на ПСПВ в с. Скравена"4: включва 
изграждането на станция, състояща се от два модула, тип 
контейнер, разположени на обща бетонна площадка на разстояние 
2м. един от друг. Всеки модул се състои от 4 секции, обединение 
в общ корпус, в който се монтират пречиствателните съоръжения. 
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Обект 7. „Изграждане на ПСПВ в с.Гурково": включва изграждането 
на станция, състояща се от два модула, тип контейнер, 
разположени на самостоятелни бетонни площадки на разстояние 
1,2м. една от друга. Всеки модул се състои от по 2 секции, 
обединение в общ корпус, в който се монтират пречиствателните 
съоръжения. 
Обект 8. „Изграждане на ПСПВ в с.Радотина": включва изграждането 
на станция, състояща се от два модула, тип контейнер, 
разположени на самостоятелни бетонни площадки на разстояние 
1,2м. една от друга. Всеки модул се състои от по 2 секции, 
обединение в общ корпус, в който се монтират пречиствателните 
съоръжения.Пълно описание на общото количество и обем е достъпно 
в Техническата спецификация - неразделна част от документацията 
Продължение от p.IV.2.1.): 
Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА". 
1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на 
офертата. 
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им 
относителни тежести и съгласно следната формула: 
КО = ТП х 50% + ФП х 50% 
2. Показатели за оценяване са: 
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) - максимално възможна оценка 100 
точки, тегловен коефициент - 50% 
ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника крайна цена -
максимално възможна оценка 100 точки, тегл. коеф. - 50%. 
3. Последователност и методика на оценка 
3.1. Етап първи: 
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата- Техническите подпоказатели 
отчитат качеството на техническото предложение по отношение на 
организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо 
изпълнение на предмета на поръчката, по следните показателите и 
формула: 
ТП = Tl + Т2 х 50%, където 
Т1 - Технологична последователност на строителните процеси - 65 
точки; 
Т2 - Управление на риска - 35 точки; 
3.2. Етап втори 
ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника крайна цена 
оценката се формира по следния начин: 
Ц - предложена цена - тегл. коеф. - 50% 
Като Ц = (Цш1п / Цл.) х 100 
Където Ц1 е предложената обща цена, без включени непредвидени 
разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 
съответния участник. 
Където Цш1п е минималната предложена обща цена, без включени 
непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите 
предложения на всички участници. 
Участниците задължително изработват предложенията си при 
съобразяване с максималната стойност на осигурения от 
възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по 
дейности/обекти. 
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности 
по техническата спецификация, като при формиране на общата цена 
и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля 
максимално предвидения финансов ресурс и непредвидените разходи 
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от ценовото предложение за изпълнение на дейностите по 
количествената сметка - при установяване на оферта надхвърляща 
обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от 
бюджетните пера по дейности/обекти, както и офериране на 
непредвидени разходи, надхвърлящи сумата от 34 041, 80 /тридесет 
и четири хиляди четиридесет и един лева и осемдесет стотинки/ от 
ценовото предложение за изпълнение на дейностите по 
количествената сметка, офертата на участника ще бъде отстранена 
от участие в процедурата.Оценките по отделните показатели се 
представят в числово изражение с точност до втория знак след 
десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може 
да получи една оферта е 100 (сто) точки. 
VI.4) Процедури по обжалване 
VL4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия з а защита на к о н к у р е н ц и я т а 
Адрес 
б у л . Витоша № 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

Б ъ л г а р и я 
Телефон 
02 9356113 

Електронна поща Факс 
c p c a d m i n @ c p c . b g 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
h t t p : / / w w w . с р с . b g 

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо) 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

Телефон 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
раздел VI.4.3) 
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: 
Съгласно р а з п о р е д б а т а на ч л . 120, а л . 5, т . 1 и а л . 6 от Закона 
з а обществените п о р ъ ч к и . 

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 
Официално наименование 
Община Б о т е в г р а д 
Адрес 
п л . " О с в о б о ж д е н и е " № 13 
Град Пощенски код Държава 
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Ботевград 2140 
Телефон 
0723 66611 

България 

Електронна поща 
admin@botevgrad.org 

Факс 
0723 66635 

Интернет адрес (URL): 
http://www.botevgrad.org/ 
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата: 27/05/2014 дд/мм/гггг 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 

I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие 
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за 
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки) 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 

За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 

Ш) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или 
заявленията за участие 
Официално наименование 

Адрес 

Град Пощенски код Държава 
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За контакти Телефон 

Лице за контакти 

Електронна поща Факс 

Интернет адрес (URL): 
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ТОМ II 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и 
изграждане на пречиствателни станции за питейни води в Община 

Ботевград". 

гр. Ботевград, 2014г. 
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РАЗДЕЛ 1: ОБШИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на 
пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград" следва да прегледат 
и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в 
документацията. 

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 

1.1. Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен 
носител всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 17:30 часа в срок до 
10 (десет) дни преди изтичане срока за подаване на офертите. Стойността на настоящата 
документация на хартиен носител е в размер 20.00 лв. (двадесет лева) с включен ДДС, като 
сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Общинска администрация -
Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, община Ботевград, София област, пл. „Освобождение" 
№13, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на 
община Ботевград: 

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД 
IBAN: BG93 FINV 91508404348306 
BIC FINV BG SF 
клон Враца, офис Ботевград 

като документацията се изпраща на участника по пощата или по куриер за негова 
сметка. 

1.2. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 
часа и от 13:30 часа до 17:30 часа в срока, съгласно обявлението за обществена 
поръчка в деловодството на Община Ботевград, на адрес: гр. Ботевград, община Ботевград, 
София област, пл. „Освобождение" № 13. 

1.3. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, 
която ще започне своята работа в сградата на Община Ботевград, находяща се в гр. 
Ботевград, община Ботевград, София област, пл. „Освобождение" № 13, в часа и на деня, 
посочен в обявлението. 

1.4. С цел коректното изготвяне офертите на участниците, Възложителят изисква 
задължителен оглед на строителната площадка на обектите. Огледът на обектите се 
извършва в присъствието на представител на Община Ботевград, който също съгласува 
декларацията за оглед. Заявките за оглед се подават на адреса и координатите, посочени в 
т. 1.1) от обявлението. Документът се изготвя по образец на настоящата документация и се 
представя в оригинал. Посещението се извършва от законния представител на участника 
лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с 
писмено пълномощно. 

Всеки участник задължително включва в офертата си декларация за оглед на обектите 
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/Образец № 17/ и запознаване с всички условия на местата, където ще се извършва 
строителството. Рисковете и щетите от/на персонала на участника при огледа на обекта са за 
негова сметка. 

2. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. За финансиране на обществената поръчка Община Ботевград използва финансова 
помощ по проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село 
Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и 
изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", финансиран по 
Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 12.12.2013 г., между Държавен 
фонд „Земеделие" и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 
„Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 - 2013г., 
подкрепена от ЕЗФРСР". 

2.2. Финансов ресурс 

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, 
който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е 
посочен в обявлението за обществена поръчка, като максималната цена на проекта 
е 4 508 368,18 (четири милиона петстотин и осем хиляди триста шестдесет и осем 
лева и 18 cm.) лева без ДДС, разпределени по бюджетни пера по дейности/обекти, 
както следва: 

Вид на дейностите/обекти по проекта 
Максимален 
финансов 

ресурс в лева 

Обект 1. Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Скравена 2 130 850, 69 

Обект 2. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Новачене 343 501, 06 

Обект 3. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Литаково 315 244, 71 

Обект 4. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Новачене 187 440,40 

Обект 5. Разширяване на водопроводната мрежа на село Гурково - етап 
Водопроводен клон вътрешна водопроводна мрежа т.137-т.8 60 890, 92 

669 647, 54 
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Обект 6. Изграждане на ПСПВ в село Скравена 
rj* 

Обект 7. Изграждане на ПСПВ в село Гурково 386 673, 40 

Обект 8. Изграждане на ПСПВ в село Радотина 380 077, 66 

Непредвидени разходи за СМР 34 041, 80 

ВСИЧКО 4 508 368,18 

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с 
максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни 
бюджетни пера по дейности/обекти. 

Ценовото предложение задължително следва да включва пълния обем дейности по 
техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по 
бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс и 
непредвидени разходи от ценовото предложение за изпълнение на дейностите по 
количествената сметка - при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален 
общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, както и 
офериране на непредвидени разходи, надхвърлящи сумата от 34 041, 80 /тридесет и четири 
хиляди лева и четиридесет и един лев и 80 cm J от ценовото предложение за изпълнение на 
дейностите по количествената сметка, офертата на участника ще бъде отстранена от 
участие в процедурата. 

2.3. Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на 
пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград" се провежда в 
рамките на изпълнението на проект ,.Подобряване качеството на живот в община 
Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене 
и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и 
изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", финансиран по 
Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 12.12.2013 г., между Държавен 
фонд „Земеделие" и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 
„Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от ПРСР 2007 - 201 Зг., 
подкрепена от ЕЗФРСР. Всички плащания по договора за възлагане на обществената 
поръчка с избрания изпълнител ще се извършват по банков път в лева. 

Схемата на плащане на поръчката е, както следва: 

Авансово плащане - еднократно в размер на 30 % от стойността на договора, което е 
дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след настъпване на последното по време от 
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следните събития: одобряване на проведената процедура и договора за възлагане на 
обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, подписване на 
Протокол Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, подписан от Изпълнителя чрез законните му 
представители безусловен, без протест и разноски запис на заповед или безусловна банкова 
гаранция в полза на Възложителя за размера на авансовото плащане и издаване на фактура 
за авансово плащане от Изпълнителя. Авансовото плащане се изплаща, в случай, че 
издадената фактура съответства на условията на ПРСР, Закона за счетоводството и 
изискванията на Възложителя, посочени в договора за обществена поръчка. 

Междинни плащания - извършват се в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано 
от датата на издаване на фактура за действително извършените и приети от Възложителя 
СМР, подлежащи на заплащане. Общата стойност на междинните плащания не следва да 
надвишава 30 % от стойността на договора. 

Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на действително 
извършените и приети от Възложителя СМР и получената сума от авансовото и междинното 
плащане. От него се приспадат: 

Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с 
която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след 
приключване на всички дейности, подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 
31.07.2003 г., издаване на Разрешение за ползване и окончателна проверка на изпълнените 
дейности от ДФ "Земеделие". Окончателното плащане се извършва след настъпването на 
посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: 

- фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за 
счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след 
оторизация на плащанията. 

Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащане не може да надхвърля 
общата стойност на договора. 

Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане 
са отразени в приложения към документацията за участие проект на Договора за изпълнение 
на СМР. 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

3.1, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
3.1.1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: 
„Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на 

пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград" 
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3.1.2. Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага 
осъществяването на поръчката: 

Дейностите, предмет на обществената поръчка са: 

Реконструкции на водопроводни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за 
питейни води /ПСПВ/ в част от населените места на община Ботевград, съгласно одобрени 
инвестиционни проекти. 

Предметът на поръчката включва изпълнение на дейностите, подробно описани в 
Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката и одобрени 
количествени сметки. 

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение 
и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в 
количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР. 

Пълно описание на обекта на настоящата процедура е дадено в „Техническа 
спецификация - пълно описание на обекта на поръчката", неразделна част от настоящата 
документация. 

3.2. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.2.1. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Община Ботевград, 
с.Скравена, с.Новачене, с.Литаково, с.Гурково и с.Радотина. 

Мястото на изпълнение на СМР допълнително е конкретизирано в проектната 
документация. 

3.2.2. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка е по 
предложение на участниците, но не по-късно от 15.06.2015 /петнадесети юни две хиляди и 
петнадесета/ година. 

4. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в 
процедурата. Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, 
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на 
настоящата процедура, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП - При прекратяване 
на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл.39 ал.1, т.З, 5 и 6 или ал.2 от ЗОП 
възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на 
документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяването. 

5. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
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5.1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на 
условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от 
Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 
точно към обявените от възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни 
да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническите 
спецификации и документацията за участие в настоящата процедура. Участниците 
представят единен идентификационен код, съгласно Закон за търговския регистър. Когато не 
е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците -
юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и „удостоверения за 
актуално състояние". Чуждестранните участници представят документ за регистрация, 
съобразно националното им законодателство или еквивалентен документ, издаден от 
държавата, в която участникът е установен, в официален превод на български език по 
смисъла на § 1, т. 16 „а" от ДР на ЗОП. Участниците - физически лица, които не са търговци, 
прилагат заверено копие на „документ за самоличност" по смисъла на § 1, т. 1 от ЗБЛД или 
идентификационен документ за самоличност съобразно дефинициите на законодателството 
на държавата на участника. 

5.2. Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в 
настоящата процедура, като при изготвяне на офертата всички документи от всеки 
един от отделните Пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF 
формат (поотделно за всеки един Плик) и се представят и на електронен носител, 
който се поставя в съответния Плик. Участниците представят и копие на офертата в 
три други плика, върху които се отбелязва, че съдържат копия. 

5.3. Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен 
в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата 
процедура. 

5.4. Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на 
обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и 
констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника. 

5.5. Участие на обединение I консорциум 
5.5.1. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да 

вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, 
както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за 
успешна реализация на предмета на настоящата обществена поръчка. 

5.5.2. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и 
дружества, учредени по и управлявани съгласно нормативната уредба на държавата, в която 
са установени участниците. 

5.5.3. Условията, изброени в т.5.5.1. и т.5.5.2. от настоящата документация, се отнасят и 
за всички съдружници в консорциум, ако участникът е такъв, 

5.5.4. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава 
неговите членове задължително сключват писмено споразумение помежду си за целите на 
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настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да 
съдържа клаузи: 

• че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, 
за изпълнението на договора; 

• да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението 
на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името 
на всеки член на обединението/консорциума; 

• че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за 
целия период на изпълнение на договора; 

• че членовете на обединението/консорциума разпределят участието си при 
изпълнение на дейностите в обединението/консорциума при изпълнението на поръчката; 

!!! ВАЖНО Ш Не се допускат промени в клаузите на споразумението след подаване 
на офертата. 

5.5.5. В споразумението или чрез друг документ с нотариална заверка на подписите, 
членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да 
представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването 
на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. 

5.5.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към 
офертата на участника. 

5.5.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

1. документите по чл.56, ал.1, т.1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението; 

2. документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез 
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от 
ЗОП; 

3. декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в 
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството. 

5.5.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В 
процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може 
да участва само в едно обединение. Установяване наличието на подобно обстоятелство 
ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната. 

5.6. Подизпълнители. 
5.6.1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, 

ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

5.6.2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

5.6.3. Възлагането на работи/задачи на подзпълнител/-и е допустимо само, ако 
участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от 
подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия. 
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5.7. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, оффтата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП 
се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са 
на чужд език, се представят и в превод. 

5.8. Всеки участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 
може да участва само с една оферта, при което варианти не се допускат. 
Представянето на повече от една оферта, ще доведе до отстраняване на всички 
предложения, с които е ангажирана страната. 

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 
участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да 
отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху 
Плика ясно се изписва следното: „Допълнение/Промяна на оферта, към вх. № " 

5.9. Комуникация между Възложителя и Участниците 
5.9.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в 

писмен вид. 
5.9.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от 

следните начини: 
- лично срещу подпис; 
- по пощата - писмо с обратна разписка, изпратено на посочените адреси; 
- чрез куриерска служба; 
- по факс; изрично посочен от страните, За Възложителя: 0723 66635; 
- по интернет, За Възложителя: http://www.botevgrad.org/; 
- чрез комбинация от тези средства. 
5.9.3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за 

контакти. 
5.9.4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично 

отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф 
„Конфиденциална информация" или „Търговска тайна" върху всяка страница на документите, 
за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я 
разкрива. 

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, 
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с 
изключение на случаите по чл.44 и чл.73, ал.4 и 5 от ЗОП. 

5.9.5. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми 
участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна 
разписка. 

5.9.6. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всяко лице може 
да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят 
е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор 
едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили 
адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. 
Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица. 
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6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
6.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и 

Възложителят ще отстрани всеки участник: 
а/ който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

б/ който е обявен в несъстоятелност; 
в/ който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 
г/ при който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
д/ който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 
е/ който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 
съда, или участникът е преустановил дейността си; 

ж/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в които участникът е установен; 

з/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните 5 години; 

и/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Забележка: Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени в 
настоящата документация, води до отстраняване на участника; 

6.2. Изискванията по буква „а", „г" и буква „и" по-горе се прилагат, както следва: 
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 
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3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235} ал.2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника; 
8. в случаите по т.1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице 

има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 

6.3. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП, когато 
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да го представляват. 

6.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията по т. 6.1. и т. 6.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите. 

6.5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 
т.6.1. по-горе с декларация. 

6.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т.1, 3 и 5 от ЗОП. 

6.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е 
налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т.1, 3 и 5 от ЗОП. 

6.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т.1, 3 и 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или 
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда 
държава не се издават документите по чл.47, ал.1 и ал.2, т.1, 3 и 5 от ЗОП или когато те не 
включват всички случаи по чл.47, ал.1 и ал.2, т.1, 3 и 5 от ЗОП, участникът представя 
клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на 
държавата, в която е установен. 

6.9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 
държавата, в която той е установен. 

6.10. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени 
в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко 
време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. 

6.11. Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален 
регистър на строителя за втора категория четвърта група строежи или в съответен 
регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по 
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Споразумението за Европейското икономическо пространство или трета страна, като в този 
случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация или членство в 
аналогична професионална организация на държавата в която е/са установени, който има 
силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на 
дейностите, за които е издаден. 

Съгласно чл.З, ал.З от Закона за Камарата на строителите в България, когато 
физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни 
видове строителни и монтажни работи по ал.2, поне един от участниците в обединението 
трябва да е вписан в регистъра. Съгласно ал.4 от същия закон участието в обединението по 
ал.З не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да 
изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи. 

Обстоятелството се доказва чрез: 

Заверено копие от документа за регистрация. 

7. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а 

определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 
7.1.Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 40 000.00 

лв. /четиридесет хиляди лева/. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова 
сметка на община Ботевград - IBAN: BG58 FINV 91503304348314; BIC: FINV BG SF; Банка: 
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - клон Враца, офис Ботевград или се представя 
безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя, 
като банката следва да се задължи да заплати сумата по гаранцията при първо писмено 
поискване от Възложителя, който декларира, че по отношение на участника е налице някое 
от следните условия: оттеглил е офертата си след изтичане на крайния срок за получаване 
на офертите или е определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи 
договор за обществена поръчка с Възложителя. Банковата гаранция или съответния 
платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при 
подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в 
процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията 
на чл.62 от ЗОП. В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност следва 
да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на 
офертата. 

7.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора 
без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на община 
Ботевград - IBAN: BG58 FINV 91503304348314; BIC: FINV BG SF; Банка: „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД - клон Враца, офис Ботевград или се представя 
безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя, 
като гаранцията трябва да е валидна за срок не по-рано от три месеца след изтичане срока 
за изпълнение, фиксиран в договора с Изпълнителя. Банковата гаранция следва да 
задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, 
институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, 
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при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, с което се 
декларира от надлежден представител на Възложителя, че участникът не е изпълнил 
частично или изцяло задълженията си по Договора. Ангажиментът по гаранцията се 
намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на 
предявен иск. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето 
на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за 
възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане 
изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за 
изпълнение се задържа в случаите, предвидени в проекта на договор за възлагане на 
обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по 
откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати 
своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от 
Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

РАЗДЕЛ II: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ. 

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 
СЪСТОЯНИЕ: 

1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за 
икономическо и финансово състояние, както следва: 

1.1.1. Участникът трябва да има минимален общ оборот за предходните три 
приключени финансови години (2011, 2012 и 201 Зг.) или от датата на учредяване/започване 
на дейността, в размер на не по-малко от 8 000 000 (осем милиона) лв. 

Обстоятелството се доказва чрез: 

а) Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за 
последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012 и 201 Зг.) - подписани и 
подпечатани от участника на всяка страница, когато публикуването се изисква от 
законодателството на държавата, в която участникът е установен и в случаите, 
когато не се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. За физическите 
лица - заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три 
приключили финансови години се счита от Възложителя за подходящ документ, с който 
участниците могат да докажат съостветствие с минималните изисквания за участие в 
настоящата процедура; 

б) Справка за общия оборот за последните три приключени финансови години 
(2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си - доказва се чрез попълване на Образец № 12. Информацията се 
представя по предоставения образец. 
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Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 
Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с 
всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, минималното 
изискване за реализиран оборот се прилагат към обединението като цяло. 

1.1.2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за професионална 
отговорност на лицето/лицата, което/които ще осъществяват строителството за вреди 
причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им 
за целия срок на договора. 

В случай на обединение - обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него. 
Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на 
поръчката. 

Обстоятелството се доказва чрез: 

Заверено от участника копие на застрахователната полица. 

Забележки: За участник, установен/регистриран в Р България, застраховката за 
професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. За участник 
установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но изготвена съгласно 
законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Участниците 
следва да представят декларация, подписана от представляващия участника със 
задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора, в случаите 
когато валидната застраховка не покрива целия срок на изпълнение на поръчката. 

Чуждестранните участници следва да представят документ, доказващ наличието на 
еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава 
еквивалентна застраховка. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, минималното 
изискване по тази точка се прилага към онези участници в обединението, които 
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще изпълняват 
строително-монтажни работи. 

Когато участникът в процедурата предвижда участието на 
подизпълнители, изискванията по настоящия раздел за минимални икономически и 
финансови възможности се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела 
на тяхното участие. 

1.1.3. Участниците следва да разполагат с ликвиден работен капитал за финансиране на 
строителните дейности в размер на не по-малко от 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди) лева 
под формата на гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банката или 
извлечения от собствени банкови сметки, доказващи минимално разполагаеми средства в 
размер на не по-малко от 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди) лева или друга приемлива 
форма, гарантираща наличие и/или разполагаемост с изискуемия размер финансови 
средства. 
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Обстоятелството се доказва чрез: 

Оригинал на Удостоверение от банка за наличие на собствени средства 
(извлечения от собствени банкови сметки) или кредитен ресурс на участника (под 
формата на гарантирана неотменима кредитна линия), отпусната от банката, издадено 
не по рано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата 
процедура. Участникът може да приложи и други доказателства за достъп до кредитен 
ресурс и/или собствени средства, които по недвусмислен начин да доказват 
разполагаемост с изискуемия капитал. 

Настоящото изискване има за цел да осигури на възложителя финансово обезпечен 
изпълнител, който да разполага с такава част от сумата, необходима за изпълнението на 
настоящата обществена поръчка, която да осигури успешно и качествено изпълнение на 
работите (обезпечен със собствени финансови средства за оперативно финансиране за 
закупуване на материали и съоръжения, заплащане на труд, механизация и др.) без 
прекъсвания, забавяния, изчаквания на плащания от възложителя и нарушаване на графика 
за изпълнение по причини на липса на средства. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие. 

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе 
изисквания се прилагат за обединението/консорциума като цяло. 

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

2.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за 
технически възможности и квалификация, както следва: 

2.1.1. Участниците трябва да са изпълнили /самостоятелно или в 
консорциум/обединение/ минимум 2 /два/ договора с предмет, сходен с предмета на 
поръчката, през последните пет години, считано от крайната дата за подаване на офертите 
или от датата на учредяване/започване на дейността. 

Забележка: Под договори с предмет, сходен с предмета на поръчката следва да се 
разбират договори с предмет изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
водопроводни мрежи и съоръжения и/или пречиствателни станции. 

Обстоятелството се доказва чрез: 

Списък на договорите за строителство с предмет, сходен с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от крайната дата за подаване 
на офертите или от датата на учредяване/започване на дейността, придружен от 
заверени копия на референции/препоръки за добро изпълнение на обектите, 
удостоверяващи изпълнението на обектите изброени в Списъка. Представените от 
участника референции трябва да съдържат следните данни: възложител, стойност, 
датата на сключване и период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за 
предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация, както и 
дали е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 
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2.1.2. Участниците следва да разполагат минимум със следните експерти за 
изпълнението на задачите, описани в техническите спецификации, както следва: 
Ръководител-екип, технически ръководители на обект (минимум 3 броя), отговорник за 
контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве в строителството. 

По отношение на отделните експерти Възложителят поставя следните 
изисквания: 

A). Ръководител екип (ключов експерт 1) - 1 (един) брой и отговарящ на следните 
изисквания: 

• Образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по 
специалност ВиК/ПГС/ССС/ХТС или ХМС или еквивалентна; 

• най-малко 5 (пет) години опит по специалността; 

Б). Технически ръководител на обекта (ключов експерт 2) - минимум 3 (три) броя, 
отговарящи на следните изисквания: 

• образование - съгласно изискванията на чл.163а от Закона за устройство на 
територията; 

• най-малко 5 (пет) години опит като технически ръководител на строителни 
обекти; 

B). Отговорник за контрола на качеството (ключов експерт 3) - минимум 1 (един) 
брой, отговарящ на следните изисквания: 

• инженерно-техническо образование или еквивалентно - степен магистър; 
• най-малко две години опит в контрол по качеството на строителни обекти; 
• удостоверение за контрол по качеството. 
Г). Координатор по безопасност и здраве в строителството (ключов експерт 4) -

минимум 1 (един) брой и трябва да отговаря на следните условия: 
• да притежава удостоверение за „КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ В 
СТРОИТЕЛСТВОТО" или еквивалентно; 
• Да има най-малко две години опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ. 

ВАЖНО!!! Ръководителят на договора, Техническите ръководители, Отговорника 
за контрола на качеството и Координатора по безопасност и здраве в строителството 
не могат да бъдат едно и също лице. 

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе 
изисквания се прилагат за обединението/консорциума като цяло. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Обстоятелството се доказва чрез: 

Данните, попълнени по Образец Списък - Декларация на инженерно-техническия 
персонал на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за 
контрола на качеството и приложенията към него /Автобиография и документи, 
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удостоверяващи обстоятелствата в нея (дипломи, удостоверения, трудови книжки и 
т.н.), както и Декларация за разположение/. 

2.1.3. Участниците следва да притежават сертификат за внедрени ISO 9001:2008 
Системи за управление на качеството или еквивалент и ISO 14001:2004 - Системи за 
управление на околната среда или еквивалент. Възложителят ще приеме и други 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. 

Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в областта на 
водопроводи и/или канализации, и/или пречиствателни станции. 

Обстоятелството се доказва чрез: 

Заверени копия на сертификати за управление на качеството или на други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или опазване на 
околната среда. 

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като 
самостоятелно юридическо лице, описаните сертификати се представят за всеки член на 
обединението/консорциума, който ще извършва СМР - строителни дейности за изпълнение 
на предмета на поръчката. 

РАЗДЕЛ III: ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ОФЕРТАТА. ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ 
НЕЯ. 

1. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 
1.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
1.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на своите оферти до сключване на договор. 
1.3. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи 

оферта с по - кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо 
поискване от страна на Възложителя. 

2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 
2.1. Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена 

поръчка се изчисляват, както следва: 
• когато срокът е посочен като определен час на дата, той изтича в посочения час. 
• когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период: 
• когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, 

на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на 
първия работен ден, следващ съответния почивен ден или официален празник. 
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2.2. Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни, 
респективно календарни месеци. Когато срокът е определен в работни дни, това е изрично 
указано след посочването на съответния срок. 

3. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА_ 
3.1. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал и едно копие. 
3.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор", в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" и в 
Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", трябва да бъдат последователно номерирани. 

3.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 
от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които 
са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се 
представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението 

3.4. Всяка подадена от участника оферта в запечатан общ непрозрачен Плик трябва да 
съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани Плика, както следва: 

3.4.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 
изисквани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.1-6, 8, 11-14, отнасящи се до критериите за 
подбор на участниците; 

3.4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 
поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от 
възложителя критерий и посочените в настоящата документация изисквания; 

3.4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 
участника съгласно образец към документацията. 

3.4.4. При изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните 
Пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат 
(поотделно за всеки един Плик) и се представят и на електронен носител, който се 
поставя в съответния Плик. Участниците представят и 1 копие на офертата в три други 
плика, върху които се отбелязва, че съдържат копия. 

3.5. Документите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в 
трите непрозрачни Плика, които се надписват в долния ляв ъгъл: „Плик № 1", „Плик № 2" и 
„Плик № 3" и съответно наименованието на участника. Трите Плика („Плик № 1", „Плик № 2" и 
„Плик № 3") се запечатват първо поотделно, а след това в един общ непрозрачен 
Плик/кутия/кашон. 

3.6. Общият непрозрачен Плик се надписва както следва: 

ДО 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
гр.Ботевград, пл.„Освобождение" № 13 

Оферта 
за участие в открита процедура с предмет: 
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„Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на 
пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград" 

наименование на участника 
адрес за кореспонденция 
телефон, факс и електронен адрес... 

3.7. Върху Пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви 
други фирмени знаци. 

3.8. Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл.57, 
ал.1 и ал.2 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 С НАДПИС „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" 
4.1. Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка 

- Образец № 1; 
4.2. Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от 

участника; 
4.3. Документ, подписан от всички участници в обединението /нотариално заверено 

пълномощно/, определящ лицето, което е упълномощено да представлява участника в 
настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо 
участника, не е законен представител на участника, съгласно документите за регистрация на 
участника. 

4.4. Административни сведения за участника - Образец № 2; 
4.5. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР /Когато не е 

представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите 
оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестраните юридически лица прилагат в 
официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 
държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за 
представяне на документа за регистрация, също в официален превод/, когато участникът е 
ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

4.6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец 
№ 3; 

4.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 б. "а" - „д", ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец 
№ 4; 

4.8. Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посочване на вида и обема на 
работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им- Образец № 5; 

4.9. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) -
Образец № 6 с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 
11 от ЗОП 
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4.10. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Образец № 7; 
Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника в настоящата 

процедура, както и от лицето/лицата, представляващи всеки от членовете на 
обединението/консорциума. 

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

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите: 
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700: интернет адрес: www.nao.ba 

Относно задълженията за опазване на околната среда : 
Министерство на околната среда и водите 
Информационен център на МОСВ : 
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 
1000 София, ул. "Мария Луиза"№ 22 
Телефон: 02/940 6331 
Интернет адрес: htto://www3.moew.government.ba/ 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 
Интернет адрес: http://www.misp.aovernment.bg 
София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 8119 443 

4.11. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка 
(представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум); 

4.12. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или 
банкова гаранция); 

4. 13. Заверено копие на документа за регистрация от КСБ или декларация, посочваща 
ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния 
Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за 
вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или 
декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на 
лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ 
съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява 
дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, 
придружен с превод на български език. 

4.14. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово 
състояние на участника, съгласно условията на чл.50 от ЗОП, обявлението и документацията 
за настоящата поръчка: 

4.14.1.1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за 
последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012 и 2013г.) - подписани и 
подпечатани от участника на всяка страница, когато публикуването се изисква от 
законодателството на държавата, в която участникът е установен и в случаите, когато не се 
прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър. За физическите лица - заверено от 
НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три приключили финансови 
години се счита от Възложителя за подходящ документ, с който участниците могат да 
докажат съостветствие с минималните изисквания за участие в настоящата процедура; 

4.14.1.2. Справка по Образец № 12 за общия оборот за последните три приключени 
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финансови години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си; 

4.14.1.3, Оригинал на Удостоверение от банка за наличие на собствени средства 
(извлечения от собствени банкови сметки) или кредитен ресурс на участника (под формата 
на гарантирана неотменима кредитна линия), отпусната от банката, издадено не по рано от 1 
(един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура. Участникът 
може да приложи и други доказателства за достъп до кредитен ресурс и/или собствени 
средства, които по недвусмислен начин да доказват разполагаемост с изискуемия капитал. 

4.14.2. Заверено от участника копие на застрахователната полица за застраховка за 
професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник 
установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но изготвена съгласно 
законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Участниците 
следва да представят декларация, подписана от представляващия участника със 
задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора, в случаите 
когато валидната застраховка не покрива целия срок на изпълнение на поръчката. 

4.15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, 
съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка: 

4.16.1. Списък на договорите за строителство /съгласно образец Образец №13/ с 
предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от 
крайната дата за подаване на офертите или от датата на учредяване/започване на 
дейността, придружен от заверени копия на препоръки за добро изпълнение и/или приемо-
предавателни протоколи. Препоръките следва да посочват стойността, датата и мястото на 
строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с 
нормативните изисквания. 

4.16.2. Заверени копия на сертификати за управление на качеството или на други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или опазване на 
околната среда. Възложителят ще приеме и други еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството или опазване на околната среда. Обхватът на внедрените системи трябва да е за 
строителни дейности в областта на водопроводи и/или канализации, и/или пречиствателни 
станции. 

4.16.3. Списък - декларация за инженерно-техническия екип по образец - Образец № 
14, придружени от професионални автобиографии и документи, доказващи образованието, 
професионалната квалификация и трудовия стаж (дипломи, сертификати за специализации, 
удостоверения от курсове с професионална насоченост, копия на трудова или осигурителна 
книжка; за лицата работещи/ работили по граждански договори - препоръки (референции) от 
съответния възложител и др., които участникът прецени за релевантни. Подписана 
декларация от всяко лице от инженерно-техническия състав, че ще бъде на разположение на 
участника при изпълнението на поръчката. 

4.17. Декларация (по образец съгласно Образец № 15) за приемане условията на 
проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП; 

4.18. Декларация (по образец съгласно Образец № 16) за запознаване с условията на 
откритата процедура; 

4.19. Декларация за оглед на обектите - Образец № 17. 
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5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" 

5.1. „Техническо предложение"- Образец № 11 следва да бъде изготвено по 
приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от 
документацията, работния проект и техническите спецификации, изискванията към офертата 
и условия за изпълнение на поръчката. 

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" 

6.1. Попълнено Ценово предложение - Образец № 11 - се подготвя от участника на 
хартиен носител в 1 оригинал и се представя ведно с остойнотени количествено-стойностни 
сметки и анализ на единичните цени по всяка дейност. 

• Цената, предлагана от участника за изпълнение всяка от дейностите от 
предмета на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без 
ДДС. 

• Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик "№ 3" 
трябва да бъдат последователно номерирани. 

• Извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената, предложена от участника. 

• Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория 
знак след десетичната запетая. 

• На този етап всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има 
липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва: 

> Не е упомената общата стойност. 
> По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат 

предвид никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците. 
> Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата 

си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата 
цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура. 

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, 
който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е 
посочен в обявлението за обществена поръчка, като максималната цена на проекта 
е 4 508 368,18 (четири милиона петстотин и осем хиляди триста шестдесет и осем 
лева и 18 cm.) лева без ДДС, разпределени по бюджетни пера по дейности/обекти, 
както следва: 

Вид на дейностите/обекти по проекта 
Максимален 
финансов 

ресурс в лева 

Обект 1. Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Скравена 2 130 850, 69 

22 
Този документ е създаден в рамките на изпълнението на проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез 
реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната 

мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ е селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица", 
финансиран по Договор за отпускане на финансова помощ №23/321/01443 от 12.12.2013 г., между Държавен фонд „Земеделие" 
и Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските 

райони" от ПРСР 2007 -2013г., подкрепена от ЕЗФРСР 

http://www.prsr.bg


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 
2007-2013 

www.prsr.bg 

гМ 1 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" 

Обект 2. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Новачене 343 501,06 

Обект 3. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Литаково 315 244,71 

Обект 4. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Новачене 187 440,40 

Обект 5. Разширяване на водопроводната мрежа на село Гурково - етап 
Водопроводен клон вътрешна водопроводна мрежа т.137-т.8 60 890, 92 

Обект 6. Изграждане на ПСПВ в село Скравена 669 647, 54 

Обект 7. Изграждане на ПСПВ в село Гурково 386 673, 40 

Обект 8. Изграждане на ПСПВ в село Радотина 380 077, 66 

Непредвидени разходи за СМР 34 041,80 

ВСИЧКО 4 508 368,18 

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с 
максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни 
бюджетни пера по дейности/обекти. 
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата 
спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не 
трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс и непредвидени разходи 
над 34 041, 80 /тридесет и четири хиляди и четиридесет и един лева и осемдесет стотинки/ от 
ценовото предложение за изпълнение на дейностите по количествената сметка - при 
установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по 
някое от бюджетните пера по дейности/обекти, както и офериране на непредвидени разходи, 
Надхвърлящи 34 041, 80 /тридесет и четири хиляди и четиридесет и един лева и осемдесет 
стотинки/ от ценовото предложение за изпълнение на дейностите по количествената сметка, 
офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата. 

Всички документи от офертата трябва да са: 
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а/ Заверени (когато са копия) с гриф "Вярно с оригинала", подписани от лицето/та, 
представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго, изискване за 
заверка на документа; 

б/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или и 
в превод, респ. да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, в противен случай 
няма да бъдат разглеждани. 

в/ По техническото и ценово предложение не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания или корекции. 

РАЗДЕЛ IV: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

1. Предаване и получаване на офертата: 
1.1. Офертите се приемат на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение" № 13. 

1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, 
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

1.3. При приемане на офертата върху Плика се отбелязват поредния номер, дата, час 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава картонче с входящ номер. 

1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не 
се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост Плик. Такава 
оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата j 
може да промени, допълни или оттегли офертата си по реда, посочен за подаването й. j 

1.6. В случай, че в срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта, | 
Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите. I 

1.7. Когато първоначално определеният срок за подаване на оферти се окаже j 
недостатъчен поради необходимост от разглеждане на място на допълнителна документация j 
и оглед на място, Възложителят удължава този срок. 

1.8. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. I 
Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в 
електронната страница на АОП. j 

2. Разглеждане на офертите 
2.1. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и 

провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след 
изтичане на срока за приемане на офертите. 

2.2. Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното || 
постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани Плика, след което най- || 
малко трима от членовете й подписват Плик № 3. Комисията предлага по един представител || 
от присъстващите участници да подпише Плик № 3 на останалите участници. Комисията 
отваря Плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи j 
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се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише документите в Плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря 
Плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

2.3 Действията на Комисията по горната точка 2.2. са публични и по време на 
заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени (с 
изрично пълномощно), както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след 
удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или 
други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. 

2.4. Неприсъствието на някой участник при отваряне на Пликовете не е основание за 
отлагане на процедурата. 

2.5. Комисията разглежда документите в Плик № 1 за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи 
и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, 
комисията изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници. 

2.6. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни 
от получаването на протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя 
други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в 
протокола на комисията. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в 
Плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

2.7. Комисията при необходимост може по всяко време: 

2.7.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 

2.7.2. да изисква от участниците: 
а) разяснения за заявени от тях данни; 
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в Пликове № 2 

и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 

3. Отстраняване от участие. 
Комисията предлага за отстраняване участник, след приложението на чл. 68, ал. 8 и ал. 

9 от ЗОП, а Възложителят ще отстрани участник, за който е налице някое от следните 
обстоятелства: 

> Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от 
ЗОП. 

> По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1, ал.5 и 
посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2 от ЗОП. 

> Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово 
предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация 
условия. 
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> Не е представен някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на 
настоящата документация. 

> По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания 
за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация 
съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия. 

> Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за 
представена гаранция за участие. 

> Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на 
валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата. 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице 
обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при 
наличие на условията по чл. 39, ал. 2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-
дневен срок по надлежния ред. 

4. Оценяване на предложенията. 
След като разгледа представените документи в Плик № 1 и провери съответствието на 

представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, 
комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са 
отстранени от участие. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, 
посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички 
показатели с изключение на предложената цена. 

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква 
от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя 
разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три 
работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не 
предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани 
с: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване 
от процедурата. 

5. Отваряне на ценовите предложения. 
След като разгледа офертите и извърши оценка по реда на т. 4, комисията пристъпва 

към отваряне Пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито 
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технически предложения съотвестват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на 
участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от 
участие, не се отваря. 

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря Плика с 
предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия: 

1. разгледала е предложенията в Плик № 2 за установяване на съответствието им с 
изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 
предложенията в Плик № 2; 

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 
Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите 

оферти чрез писмено съобщение изпратено по факс, имейл, чрез лиценцизан пощенски 
опертаор или по друг подходящ начин. 

При отварянето на Плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представтели на средствата за 
масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се 
допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните 
пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да 
присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на Пликовете с ценовата 
оферта не е основание за отлагане на процедурата. 

Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към 
публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и 
продължава своята работа в закрито заседание. 

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от 
средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена 
обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на 
обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дин след получаване на 
искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не 
предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани 
с: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 

посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване 
от процедурата. 
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Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се 
отстрани. 

6. Окончателна оценка и класиране на офертите. 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при 
разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна 
оценка, изчислена по показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, 
представени в настоящата методика. 
Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е описана 
в документацията като „Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на 
комулексната оценка на офертите", която е част от настоящата документация за възлагане 
на обществена поръчка. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран 
критерият по чл. 37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в 
която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват 
оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-
благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако офертата получила най-висока оценка не може да 
се определи по реда на чл. 71, ал. 4. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите, който съдържа: 

- състав на комисията и списък на консултантите; 
- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за 

отстраняването им; 
- становищата на консултантите; 
- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително 

кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато 
критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване; 
- дата на съставяне на протокола; 
- в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на 

комисията. 
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с 
приемане на протокола от възложителя. 

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на 
процедурата преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола 
Възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за 
съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената 
поръчка. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които 
могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава 
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писмени указания за отстраняването им, които са задължителни за комисията. Извършените 
действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в 
случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение. 

Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от 
комисията. 

Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител на поръчката. 

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването 
му. 

Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. от ЗОП. 
При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 

възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп 
до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп 
до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на 
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

7. Сключване на договор за обществена поръчка 
7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 

комисията на първо място и определен за изпълнител. 

7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в 
документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на 
участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със 
сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се 
прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

РАЗДЕЛ V; МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА". 

1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата. 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 
тежести и съгласно следната формула: 

КО = ТП х 50% + ФП х 50% 

3. Показатели за оценяване са: 
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ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) - максимално възможна оценка 100 точки, 
тегловен коефициент - 50% 

ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника крайна цена - максимално 
възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 50%. 

4. Последователност и методика на оценка 
4.1. Етап първи: 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата- Техническите под показатели отчитат качеството 
на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на 
крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката, по следните 
показателите и формула: 
ТП = Т1 + Т2 х 50%, където 
Т1 - Технологична последователност на строителните процеси - 65 точки; 
Т2 - Управление на риска - 35 точки; 

Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и 
при следните условия: 

ПОДПОКАЗАТЕЛ Степен на съответствие Брой точки 
1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОЦЕСИ 
Макс. брой 

точки 65 
По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на 
възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват 
предимствата и недостатъците на съответната оферта. 
Оценяват се представените от участниците описания на отделните етапи на 
изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната 
последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и 
Линеен график с приложена диаграма на работната ръка, включително: -
Разработване на инвестиционни проекти във фаза работна, съгласувателни 
дейности; - Подготвителни дейности; - Дейности по изпълнение на 
строителни-монтажните работи; -Тествания и изпитания. 
Фактори, влияещи на 
оценката: 
- Описание на отделните 
етапи на изпълнение на 
поръчката; 
- Описание на видовете 
СМР и тяхната 
последователност на 
изпълнение; 
- Организация и подход на 
изпълнение; 

Съответствие на 

Обърнато е внимание на всеки един от 
факторите, и е в сила всяко едно от 
следните обстоятелства: 
Изложени са подробно мотиви относно 
предложената последователност на тяхното 
изпълнение. От описанието е видно, че при 
реализацията ще бъдат спазени всички 
нормативни изисквания и ще бъдат използвани 
иновативни методи и техники на работа, чиято 
употреба при реализацията на конкретния 
обект е аргументирана и обоснована; 
-Всички дейности, предмет на поръчката, са 
обезпечени с хора и машини, като 
разпределението им е съобразено със срока 

65 точки 

Линейния график 
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предложените 
организация и подход на 
изпълнение на поръчката. 

За целите на 
настоящата методика, 
използваните в този 
раздел определения 
следва да се тълкуват, 
както следва: 

• „Ясно"- посочване 
на отделните етапи и 
видове СМР. Следва да се 
разбира изброяване, 
което недвусмислено 
посочва конкретния етап, 
конкретния вид СМР и по 
начин, по който същият 
да бъде индивидуализиран 
с предвидените в 
количествената сметка 
конкретни видове СМР; 

• „Подробно"-
описанието, което освен, 
че съдържа отделни 
етапи, видове СМР и 
дейности не се 
ограничава единствено до 
тяхното просто 
изброяване, а са добавени 
допълнителни поясняващи 
текстове, свързани с 
обясняване на 
последователността, 
технологията или други 
факти, имащи отношение 
към повишаване 
качеството на 
изпълнение на поръчката 
и надграждане над 
предвидените технически 
спецификации ц 

за изпълнение на съответната дейност; 
-Доставката на материали е съобразена с 
посоченото в линейния график начало и край 
на изпълнение на всички дейности в 
техническото задание; 
- Предлаганите методи за организация, 
контрол, използвани технологии съответстват 
на конкретния проект и предложената в 
офертата методика за неговото изпълнение; 
- Ясно и подробно са посочени видовете 
материали, които участникът ще използва за 
изпълнението на поръчката, като е приложил 
към техническата оферта съответните 
сертификати за съответствие за всеки един от 
материалите; 
- Налице е пълно съответствие между 
предложените организация и подход на 
изпълнение на поръчката и представения 
линеен график. 
Обърнато е внимание на всеки един от 
факторите, но е в сила поне едно от 
следните обстоятелства: 
- Участникът е описал отделните етапи на 
изпълнение на поръчката, но не са изложени 
подробно мотиви относно предложената 
последователност на тяхното изпълнение, а 
същите само са маркирани и рамкирани по-
общо и окрупнено; 
- Участникът е посочил в техническото си 
предложение видовете СМР, но 
последователността на изпълнението им не е 
достатъчно ясна и разбираема и/или не е 
подробно описана и/или не се отнася за всички 
СМР, а само е маркирана; Налице са 
несъществени пропуски и/или частично 
съответствие между посочената технологична 
последователност на строителния процес с 
предвидените за използване технически и 
човешки ресурси; 
- Предлаганите методи за организация, 
контрол, използвани технологии съответстват 
на конкретния проект, но предложената от 
участника методика за изпълнението на обекта 
не е най - подходящата такава за неговото 
изпълнение. 
- Участникът недостатъчно ясно и подробно е 
посочил в обяснителната записка от 

40 точки 
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изисквания; 
• „Несъществени 

пропуски и/или частично 
съответствие" - налице 
е, когато същото е 
констатирано, но 
несъответствието или 
липсващата информация 
може да бъде установена 
от други факти и 
информация, посочени в 
офертата на участника и 
пропуски и/или частично 
несъответствие, които 
не могат да повлияят на 
изпълнението на 
поръчката и с оглед 
спазване на проекта и 
правилната технологична 
последователност. Ако 
липсата на информация 
и/или частичното 
несъответствие не 
могат да бъдат 
установени от други 
части в офертата се 
приема наличието на 
„констатирано 
несъответствие" 

техническото си предложение видовете 
материали, които ще използва за 
изпълнението на поръчката и/или не е 
приложил към техническата оферта всички 
сертификати за съответствие за предложените 
за изпълнението на поръчката материали. 
Обърнато е внимание на всеки един от 
факторите, но са в сила поне две от 
следните обстоятелства: 
- Участникът е описал отделните етапи на 
изпълнение на поръчката, но не са изложени 
подробно мотиви относно предложената 
последователност на тяхното изпълнение, а 
същите само са маркирани и рамкирани по-
общо и окрупнено; 
- Участникът е посочил в техническото си 
предложение видовете СМР, но 
последователността на изпълнението им не е 
достатъчно ясна и разбираема и/или не е 
подробно описана и/или не се отнася за всички 
СМР, а само е маркирана; Налице са 
несъществени пропуски и/или частично 
съответствие между посочената технологична 
последователност на строителния процес с 
предвидените за използване технически и 
човешки ресурси; 
- Предлаганите методи за организация, 
контрол, използвани технологии съответстват 
на конкретния проект, но предложената от 
участника методика за изпълнението на обекта 
не е най - подходящата такава за неговото 
изпълнение. 
- Участникът недостатъчно ясно и подробно е 
посочил в обяснителната записка от 
техническото си предложение видовете 
материали, които ще използва за 
изпълнението на поръчката и/или не е 
приложил към техническата оферта всички 
сертификати за съответствие за предложените 
за изпълнението на поръчката материали. 
В техническото предложение е в сила поне 
едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е описал отделните етапи на 
изпълнение на поръчката, но не са изложени 
мотиви относно предложената 
последователност на тяхното изпълнение; 
- Участникът е посочил в обяснителната 

20 точки 

10 точки. 
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записка от техническото си предложение общо 
и бланекетно видовете СМР, като в описаната 
последователност за тяхното изпълнение има 
пропуски и без видно съответствие между 
посочената технологична последователност на 
строителния процес с предвидените за 
използване технически и човешки ресурси; 
- Предлаганите методи за организация, 
контрол, използвани технологии съответстват 
на конкретния проект, но предложената от 
участника методика за изпълнението на обекта 
се отклонява значително от най-подходящата 
такава за неговото изпълнение. 
- Участникът не е посочил в обяснителната 
записка от техническото си предложение 
видовете материали, които ще използва за 
изпълнението на поръчката, и не е приложил 
към техническата оферта сертификати за 
съответствие за строителни материали. 
- Налице е констатирано несъответствие 
между предложените организация и подход на 
изпълнение на поръчката и представения 
линеен график 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА Макс. брой 
точки 35 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на 
следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да 
възникнат при изпълнението на договора: 
1. Времеви рискове: 
- Закъснение при изготвяне на проектната документация; 
- Закъснение началото на започване на работите; 
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 
участници в строителния процес; 
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на проекта; 
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; 
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 
плащанията по договора от Страна на Възложителя; 
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, 
жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното 
население. 
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на 
възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с 
друга и се оценяват по следните критерии: 
Фактори, влияещи на В техническото предложение е обърнато 35 точки. 
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оценката: 
- Разгледани аспекти и 
сфери на влияние на 
описаните рискове; 
- Мерки за въздействие 
върху изпълнението на 
договора при 
възникването на риска; 
- Мерки за недопускане/ 
предотвратяване на 
риска; 
- Мерки за преодоляване 
на последиците при 
настъпване на риска. 

• „Ясно"- посочване 
на отделните етапи и 
видове СМР. Следва да се 
разбира изброяване, 
което недвусмислено 
посочва конкретния етап, 
конкретния вид СМР и по 
начин, по който същият 
да бъде индивидуализиран 
с предвидените в 
количествената сметка 
конкретни видове СМР; 

• „Подробно"-
описанието, което освен, 
че съдържа отделни 
етапи, видове СМР и 
дейности не се 
ограничава единствено до 
тяхното просто 
изброяване, а са добавени 
допълнителни поясняващи 
текстове, свързани с 
обясняване на 
последователността, 
технологията или други 
факти, имащи отношение 
към повишаване 
качеството на 

задълбочено внимание на всеки един от 
рисковете, и е в сила всяко едно от 
следните обстоятелства: 
- Предлагат се ефикасни контролни дейности, 
като всеки един риск е съпроводен с 
предложени от Участника конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването 
на риска и съответно конкретни адекватни 
дейности по отстраняване и управление на 
последиците от настъпилия риск. 
- Участникът е отчел всички възможни аспекти 
на проявление и области и сфери на влияние 
на описаните рискове и е оценил и предвидил 
степента на въздействието им върху 
изпълнението на всяка от дейностите по 
договора, като е предложил ефикасни и 
адекватни мерки; 

Участникът е 
предотвратяване 

за 
на 

предложил мерки 
и/или управление 

дефинираните аспекти от риска, включително 
и алтернативни. Планирани са конкретни, 
относими и адекватни похвати, посредством 
които реално е възможно да се повлияе на 
възникването, респ. негативното влияние на 
риска, така че същият да бъде предотвратен, 
респ. да не окаже негативно влияние върху 
изпълнението на дейностите, предмет на 
договора. 
В техническата оферта е обърнато 
внимание на всеки един от рисковете, но е 
в сила поне едно от следното: 
- Направено е формално описание, като са 
идентифицирани основните проявления, 
аспекти и сфери, където може да окаже 
влияние съответния риск, но степента на 
влияние на риска, респ. мерките за 
преодоляване/предотвратяване са формално и 
недостатъчно конкретно описани и оценени. 

Предлаганите мерки, организация и 
предвидени ресурси от участника не 
гарантират изцяло недопускане и/или 
ефективно предотвратяване и преодоляване 
на риска, респ. последиците от настъпването 
му 

15 точки. 

Липсва описание на мерки за 
предотвратяване/преодоляване/управление на 
един или няколко от посочените рискове, като 

5 точки 
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изпълнение на поръчката 
и надграждане над 
предвидените технически 
спецификации и 
изисквания; 

• „Несъществени 
пропуски и/или частично 
съответствие" - налице 
е, когато същото е 
констатирано, но 
несъответствието или 
липсващата информация 
може да бъде установена 
от други факти и 
информация, посочени в 
офертата на участника и 
пропуски и/или частично 
несъответствие, които 
не могат да повлияят на 
изпълнението на 
поръчката и с оглед 
спазване на проекта и 
правилната технологична 
последователност. Ако 
липсата на информация 
и/или частичното 
несъответствие не 
могат да бъдат 
установени от други 
части в офертата се 
приема наличието на 
„констатирано 
несъответствие" 

участникът единствено декларира готовност на 
свой риск да приеме последиците при 
възникването на описаните рискове, но не 
предлага адекватни мерки за управлението им; 

4.2. Етап втори 

ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника крайна цена оценката се 
формира по следния начин: 

Ц - предложена цена - тегловен коефициент - 50% 
Като U = (Umin/Ui)x 100 
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Където l_|i е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в 
лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Където Цгтп е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени 
разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. 

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с 
максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни 
бюджетни пера по дейности/обекти. 

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата 
спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не 
трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс и непредвидените разходи 
от ценовото предложение за изпълнение на дейностите по количествената сметка - при 
установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по 
някое от бюджетните пера по дейности/обекти, както и офериране на непредвидени разходи, 
надхвърлящи сумата от 34 041, 80 /тридесет и четири хиляди четиридесет и един лева и 
осемдесет стотинки/ от ценовото предложение за изпълнение на дейностите по 
количествената сметка, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в 
процедурата. 

• Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 
получи една оферта е 100 (сто) точки. 

• Отварянето и оценката на ценовите предложения се извършва след оповестяване 
на резултатите от техническата оценка. 

• Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, 
комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

• Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 
Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки. 

• Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ 
ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИТЕ ФОРМИ И ОБРАЗЦИ 

1. Участниците в откритата процедура следва да отговорят на всички въпроси, 
съдържащи се в приложените форми. 

2. В случаите, когато е наложително, могат да се добавят допълнителни листове. 
3. В случай, че някой от въпросите в приложените форми и/или някоя форма не е 

приложима за Участника, Участникът записва "Неприложимо" и дава кратко обяснение. 
4. Всяка страница във всеки Плик /№ 1, 2 и 3/ следва да бъде номерирана с пореден 

номер в долния десен ъгъл. 
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5. Финансовите данни и декларациите, представени от Участника, трябва да бъдат 
представяни в лева. Прилагат се Заверени копия на конкретни документи, удостоверяващи и 
доказващи изискуемата информация. Оригинални банкови удостоверения също може да 
бъдат прилагани. 

6. Приложените документи и сертификати от чуждестранен участник/ в обединение 
следва да бъдат или на български език или придружавани от превод на български език 
съгласно изискванията на ЗОП. 

7. Подписването на документите от изисквания списък гарантира верността и 
достоверността на всички декларации и представени данни. 

8. Обръща се внимание на кандидатите, че непопълването или непредставянето на 
някои данни може до доведе до отстраняването им от откритата процедура като недопустими 
участници. 

9. Когато Участникът в откритата процедура е обединение, което не се е регистрирало 
като юридическо лице преди подаването на Предложението, то всяко физическо или 
юридическо лице, включено в това обединение, представят изискуемите документи съгласно 
Указанията към участниците. 

10. За Участник в откритата процедура - обединение се представя договор/ 
споразумение за обединението, подписан от представляващите лица на всички участници с 
клаузи, гарантиращи коректността на всеки участник в обединението към изискванията на 
откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
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