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точки - 3, 326, 305, 1, 16 и 298“ 
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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 

1. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и 

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

„Освобождение” № 13, тел. 0723/66608, факс: 0723/66635, e-mail: op@botevgrad.org; 

obshtina@borevgrad.org; интернет адрес: http://www.botevrgad.bg 

 

2. Правно основание за възлагане на поръчката 

Поръчката се възлага по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява. 

 

3. Предмет на обществената поръчка 

„Извършване на строително монтажни работи на обекти на територията на община 

Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на сградата на ДГ „Здравец“, с.Трудовец“ и Обособена позиция №2: 

„Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с.Врачеш община 

Ботевград – етап 2, разположени в терен между осови точки - 3, 326, 305, 1, 16 и 298“. 

  

4. Обект 

Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1,  т. 1, буква „а“ от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

 

5. Ред и правно основание за възлагане на обществената поръчка: 

Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 - чл. 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 

1 от ЗОП. 

 

6. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 

6.1. За Обособена позиция №1 – до 3 месецqа считано от датата на съставяне и 

подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

6.2. За Обособена позиция №2 – до 4 месеца, считано от датата на съставяне и 

подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка, съгласно 

Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 

7. Място за изпълнение на поръчката: 

7.1. За обособена позиция №1 – Сградата на ДГ „Здравец“, с. Трудовец, ул. Васил 

Левски №13 

7.2. За обособена позиция №2 – Съществуваща градинка, находяща се югоизточно от 

ул. „Трети март“ в с. Врачеш (между о.т.3, о.т.298 и о.т.305) 

 

8. Прогнозна стойност: 

8.1. За обособена позиция №1 -  63 750,00  (шестдесет и три хиляди седемстотин и 

петдесет лева) лева без ДДС.  

8.2. За обособена позиция №2 - 166 666,00 (сто шестдесет и шест хиляди шестстотин 

шестдесет и шест) лева без ДДС.  
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Обща стойност на поръчката: 230 416,00 (двеста и тридесет хиляди четиристотин и 

шестнадесет лева) лева без ДДС.  

Прогнозната стойност за всяка от обособените позиции е и максимална стойност за 

изпълнение на предвидените дейности и същата не може да бъде надвишавана. Цената за 

отделните видове дейности трябва да е в български лева без ДДС и с точност до втория знак 

след десетичната запетая.  

За остойностяване на своята оферта изпълнителят следва са предвиди всички разходи 

за изпълнение на строително-монтажните работи (използваните материали, труд, 

механизация,  печалба и др.). 

 

9. Начин на плащане: 

1. Авансово плащане - в размер на 30% от стойността на договора без ДДС платимо в 

срок до 30 (тридесет) календарни дни от съставяне на протокола за откриване на строителна 

площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Междинни плащания – в размер до 60% от стойността на договора без ДДС 

платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемането на изпълнението с приемо-

предавател протокол за установяване на реално извършените и подлежащи на заплащане на 

натурални видове строителни и монтажни работи и представяне на фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 3. Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между по-малкото от 

стойността на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и действително 

извършените дейности и общата сума от авансовото и междинните плащания. От него се 

приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми за 

стойността, с които се надвишава внесената гаранция за добро изпълнение. Окончателното 

плащане ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни след въвеждане на обекта в експлоатация, и 

издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

10. Критерий за възлагане на обществената поръчка:   

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена въз основа на критерия „Оптимално съотношение качество/цена” – Методика за 

оценка. 

 

11. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците и 

документи, които трябва да представят: 

 

11.1. Общи условия за участие: 

11.1.1. В обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни 

физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, 

което има право да изпълнява дейностите предмет на  поръчката, съгласно 

законодателството на страната в която е установено, който отговаря на условията, посочени 

в ЗОП, ППЗОП и посочените в настоящата обява указания за участие и изисквания на 

Възложителя.  

Не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, 

определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица; 

11.1.2. Всеки от участниците във възлагането на обществената поръчка се представлява 

от лице, което има спрямо участника представителна власт по закон, или  от изрично 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 



лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за 

извършването на съответното действие, което е извършено от пълномощник. 

11.1.3. Когато участникът е обединение, той задължително представя: 

11.1.3.1.  Документ за определяне на партньор, който да представлява обединението за 

целите на настоящата обществена поръчка; 

11.1.3.2.  Копие от документ, от който да е видно правно основание за уговаряне на 

солидарна отговорност между членовете на обединението по отношение на изпълнението на 

настоящата обществена поръчка. 

11.1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, той 

задължително представя: 

11.1.4.1. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението; 

11.1.4.2.  Информация във връзка с настоящата обществена поръчка относно: 

11.1.4.2.1. Правата и задълженията на участниците (членовете) в обединението; 

11.1.4.2.2. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

11.1.5. Изисквания за подизпълнители: 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо при условията на чл. 66 от 

Закона за обществените поръчки. Лице, което е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

11.2. Изисквания за лично състояние и основания за отстраняване. 

Изисквания за личното състояние:  

11.2.1. Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и който не отговаря на поставените от възложителя критерии 

за подбор, ако има такива.  

11.2.1.1. Отстранява се от участие в обществената поръчка участник, когато: 

11.2.1.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

11.2.1.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 

1, в друга държава членка или трета страна; 

11.2.1.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

11.2.1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

11.2.1.1.5. е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

11.2.1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 



миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

11.2.1.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен 

 

Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата 

на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

 

      11.2.2. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на лица, за 

които са налице обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество, както и на дружества регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по 

смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества , 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици.   

 

 11.2.3. Освен на основанията посочени по-горе , Възложителят отстранява от участие: 

 11.2.3.1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за 

подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявата за обществена поръчка или в 

приложенията към нея; 

 11.2.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 

10 към чл.72, ал.4 от ЗОП;  

  11.2.3.3. участници, които са свързани лица;  

  11.2.3.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; 

   11.2.3.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 

 

11.3. Критерии за подбор. Специфични условия за участие. Изискуеми документи 

и информация за доказване на минималните изисквания. 

 

11.3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.  

11.3.1.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

 ► За обособена позиция 1: Участникът следва да е вписан в Централния 

професионален регистър на строителя за І група, ІV категория или по-висока, а за 

чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени и което им позволява да изпълняват строителството от 

съответната група и категория. https://register.ksb.bg/ 

https://register.ksb.bg/


 

► За обособена позиция 2: Участникът следва да е вписан в Централния 

професионален регистър на строителя за ІV група, ІV категория или по-висока, а за 

чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени и което им позволява да изпълняват строителството от 

съответната група и категория.https://register.ksb.bg/ 

 

Доказване:  

Съгласно изискването на чл.192, ал.3 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът 

декларира съответствието с посочения критерии за подбор, като информацията се попълва в 

декларация по образец на Възложителя – Приложение №4. 

На основание чл. 195, във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква 

от участниците по всяко време, да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва декларираната информацията, когато това е необходимо за законосъобразно 

провеждане на процедурата. 

Преди сключване на договора за обществената поръчка, документът с който се 

доказва съответствието с изискването по т.1 е заверено копие на валидно Удостоверение за 

вписване в ЦПРС към Камара на строителите за изпълнение на съответната група и 

категория или в аналогични регистри.  

 

11.3.2.  Икономическо и финансово състояние. Отнася се за всяка от 

обособените позиции. 

11.3.2.1. Всеки участник следва да притежава и поддържа за целия период за 

изпълнение на договора валидна застраховка  "Професионална отговорност" в качеството си 

на строител, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 

 

Доказване:  

Съгласно изискването на чл.192, ал.3 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът 

декларира съответствието с посочения критерии за подбор, като информацията се попълва в 

декларация по образец на Възложителя – Приложение №4. 

На основание чл. 195, във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква 

от участниците по всяко време, да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва декларираната информацията, когато това е необходимо за законосъобразно 

провеждане на процедурата. 

Преди сключване на договора за обществената поръчка, документът с който се 

доказва съответствието с изискването по т.2 е заверено копие на валидна застрахователна 

полица, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ.  

 

11.3.3. Технически и професионални способности. 

11.3.3.1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата да е изпълнил дейности, с предмет и обем идентичен или сходен* с 

предмета на поръчката. Дейностите трябва да са приключени и приети от съответния 

възложител преди датата на подаване на офертата от участника. 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 

https://register.ksb.bg/


За обособена позиция №1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) 

години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си), самостоятелно или като участник в 

обединение дейности с предмет идентичен или сходен* с предмета на поръчката на една или 

повече сгради с РЗП минимум 1000,00 кв.м. или по-големи. 

За обособена позиция №2. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) 

години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си), самостоятелно или като участник в 

обединение дейности с предмет идентичен или сходен* с предмета на поръчката на терени с 

площ минимум 2000,00 кв.м. или по-големи 

*Под „предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се разбира: 

За обособена позиция №1: Навсякъде в документацията под дейности, сходни с 

предмета и обема на поръчката следва да се разбира изпълнени строително - монтажни 

работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, на една или повече сгради с РЗП 

мин. 1 000 кв.м., включващи топлинно изолиране на външни стени. 

 За обособена позиция №2: Навсякъде в документацията под дейности, сходни с 

предмета и обема на поръчката следва да се разбира изпълнени строително - монтажни 

работи, на един или повече обекти с обща площ минимум 2 000 кв.м., по „изграждане и/или 

реконструкция на обществени публични пространства, благоустрояване, паркоустрояване 

и озеленяване на пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/или паркове или 

благоустрояване и озеленяване на терени. 

 

Доказване: 

Съгласно изискването на чл.192, ал.3 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът 

декларира съответствието с посочения критерии за подбор, като информацията се попълва в 

декларация по образец на Възложителя – Приложение №4. 

На основание чл. 195, във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква 

от участниците по всяко време, да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва декларираната информацията, когато това е необходимо за законосъобразно 

провеждане на процедурата. 

Преди сключване на договора за обществената поръчка, документът с който се 

доказва съответствието с изискването по т.11.3.3.1. е списък на строителството, идентично 

или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

 

    11.3.3.2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката, както следва: 

► За обособена позиция №1:  

Ключов експерт “Технически ръководител”, който: 

- да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ –  да е лице, което е “строителен 

инженер” и/или "строителен техник"; 

- да има най-малко 3г. опит като технически ръководител при строителство на обекти, 

сходни с предмета на настоящата поръчка; 

 

     Ключов експерт “Координатор по безопасност и здраве”, който:  



- да е правоспособно лице съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи; 

- да е изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 

строителство.  

 

 Ключов експерт - „Отговорник по качеството”, който:  

- да притежава професионална компетентност по смисъла на т.41 от §2 на ДР от ЗОП в 

областта на контрол върху качеството на вложените строителни продукти; да притежаващ  

удостоверение / сертификат за контрол на качеството или еквивалентен документ. 

- да има опит при строителството най-малко на 2 (два)  строителни обекта, сходни с 

предмета  на обществената поръчка. 

 

► За обособена позиция №2:  

Ключов експерт “Технически ръководител”, който: 

- да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ –  да е лице, което е 

“строителен инженер”, архитект или строителен техник"; 

- да има най-малко 3г. опит като технически ръководител при строителство на обекти, 

сходни с предмета на настоящата поръчка; 

 

 Ключов експерт –  „Паркоустрояване“ и „Озеленяване”, който :  

 - да притежава минимум средно образование с придобита професия по специалност в 

професионално направление на „Градинарство (паркове и градини)“, съгласно Списъка на 

професиите за професионално образование и обучение към Закона за професионалното 

обучение и образование или еквивалентна професия/професионална квалификация, 

придобита в чужбина или в България преди влизане в сила на Закона за професионалното 

обучение и образование (средно специално образование); 

- да има най-малко 3г. опит по специалността на обекти, сходни с предмета на 

настоящата поръчка; 

 

Ключов експерт  - „Геодезист“ , който:  

 - да притежава минимум средно образование в област „Архитектура и 

„Строителство”, със специалност „Геодезия“, съгласно Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение към Закона за професионалното обучение и 

образование или еквивалентна професия/професионална квалификация, придобита в 

чужбина или в България преди влизане в сила на Закона за професионалното обучение и 

образование (средно специално образование); 

- да има най-малко 3г. опит по специалността на обекти, сходни с предмета на 

настоящата поръчка; 

 

Ключов експерт - “Координатор по безопасност и здраве”, който: 

- да е правоспособно лице съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи; да притежава удостоверение за Координатор по безопасност 

и здраве или еквивалент;  

- да е изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 

строителство.  

 

 Ключов експерт - „Отговорник по качеството”, който:  

 - да притежава професионална компетентност по смисъла на т.41 от §2 на ДР от ЗОП в 

областта на контрол върху качеството на вложените строителни продукти; да притежаващ  

удостоверение / сертификат за контрол на качеството или еквивалентен документ. 



- да има опит при строителството най-малко на 2 (два)  строителни обекта, сходни с 

предмета  на обществената поръчка. 

 

Доказване: 

Съгласно изискването на чл.192, ал.3 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът 

декларира съответствието с посочения критерии за подбор, като информацията се попълва в 

декларация по образец на Възложителя – Приложение №4. 

На основание чл. 195, във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква 

от участниците по всяко време, да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва декларираната информацията, когато това е необходимо за законосъобразно 

провеждане на процедурата. 

Преди сключване на договора за обществената поръчка, документът с които се 

доказва съответствието с изискването по т.11.3.3.2. за необходимия брой технически лица 

отговорни за строителството, включени или не в структурата на кандидата или участника, 

включително такива, които отговарят за контрола на качеството, е списък на експертите, 

които ще използва за изпълнение на обществената поръчка с  приложени копия от документи 

доказващи по безспорен начин изискванията в критериите за подбор. 

 

        11.3.3.3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:  

   ►Само за обособена позиция №2: 

1. Самосвал – 30т. – минимум 1 брой; 

2. Багер с чукова уредба – минимум 1 брой; 

3. Комбиниран мултифункционален багер – минимум 1 брой; 

4. Бордови автомобил – 10т. – минимум 1 брой; 

5. Мини челен товарач – минимум 1 брой 

6. Вибро плоча – минимум 1 брой; 

7. Трамбовка тип пачи крак – минимум 1 брой; 

8. Валяк 10 т – самоходен – минимум 1 брой; 

 

Доказване: 

Съгласно изискването на чл.192, ал.3 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът 

декларира съответствието с посочения критерии за подбор, като информацията се попълва в 

декларация по образец на Възложителя – Приложение №4. 

На основание чл. 195, във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква 

от участниците по всяко време, да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва декларираната информацията, когато това е необходимо за законосъобразно 

провеждане на процедурата. 

Преди сключване на договора за обществената поръчка, документът с които се 

доказва съответствието с изискването по т.11.3.3.3. е списък на техническото оборудване; 

Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП възложителят няма да приеме представено 

доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, 

което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 



      11.3.3.4. Всеки участник следва да е внедрил система за управление на качеството ISO 

9001:2015 г. или еквивалент с обхват строителни дейности; 

Доказване: 

Съгласно изискването на чл.192, ал.3 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът 

декларира съответствието с посочения критерии за подбор, като информацията се попълва в 

декларация по образец на Възложителя – Приложение №4. 

На основание чл. 195, във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква 

от участниците по всяко време, да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва декларираната информацията, когато това е необходимо за законосъобразно 

провеждане на процедурата. 

Преди сключване на договора за обществената поръчка, документът с който се 

доказва съответствието с изискването по т.11.3.3.4. е заверено копие от валиден сертификат. 

 

           11.3.3.5. Всеки участник следва да е внедрил система за управление на околната 

среда ISO 14001-2015  или еквивалент с обхват строителни дейности. 

Доказване: 

Съгласно изискването на чл.192, ал.3 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът 

декларира съответствието с посочения критерии за подбор, като информацията се попълва в 

декларация по образец на Възложителя – Приложение №4. 

На основание чл. 195, във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква 

от участниците по всяко време, да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва декларираната информацията, когато това е необходимо за законосъобразно 

провеждане на процедурата. 

Преди сключване на договора за обществената поръчка, документът с който се 

доказва съответствието с изискването по т.11.3.3.5. е заверено копие от валиден сертификат. 

 

Забележка: 

Участник, чиято оферта не отговаря на минималните изисквания, посочени по-горе, се 

отстранява от участие. 

 

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.  

* Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията 

поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 



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

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

* Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на 

критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще 

участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 

че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

 

12. Техническа спецификация и изисквания към изпълнението на СМР за двете 

обособени позиции: 

Техническата спецификация, включително одорените инвестиционни проект и 

Количествена сметка за съответната обособена позиция, са представени към документацията. 

Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп до документацията по 

настоящата поръчка в профила на купувача. 

12.1. При изпълнение на строително-монтажните дейности следва да се спазват 

изискванията на действащата нормативна уредба; 

12.2.  Всеки участник трябва да е посетил строителната площадка, за да се запознае с 

условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими 

фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора. Всеки участник 

задължително представя в офертата си декларация, че е посетил строителната площадка и се 

е запознал с условията за строителство на място, за което попълва Декларация съгласно 

Приложение № 12 от документацията за участие. 

 12.3. В единичните цени на видовете СМР от КСС да се включат всички видове 

операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид 

СРР/СМР/КРР до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отделна операция. В случай, че в единичната цена не са включени 

цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се 

допуска разплащането им като отделен (допълнителен) вид СМР и същите ще се извършват 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Участникът попълва единичните цени и стойностите на 

съответните видове работи в приложената КСС /за съответната обособена позиция/. След 

остойностяване на КСС /за съответната обособена позиция/ общата стойност се отразява в 

Ценовото предложение - Приложение № 3. 

12.4 В Техническото предложение, всеки участник трябва да представи линеен 

календарен график за изпълнение на поръчката. Представеният линеен календарен график 

следва да доказва по безусловен начин предложения от участника срок за изпълнение на 

поръчката. 



В обяснителната записка от техническото предложение към офертата да се съдържат 

ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички видове СМР, минимално 

изискуеми като съдържание, както и да са изложени подробно мотиви относно предложената 

последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието да е видно, че при 

реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания;  

Всички дейности, предмет на поръчката, да са обезпечени с хора и машини, като 

разпределението им да е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 

Доставката на материали да е съобразена с посоченото в линейния график начало и 

край на изпълнение на всички дейности; 

В списъка на основните материали от техническото предложение към офертата ясно и 

подробно да са посочени видовете материали, които участникът предвижда да използва за 

изпълнението на поръчката; 

Под „Ясно посочване на отделните видове СМР или основни материали” трябва 

да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния вид СМР или основен 

материал, по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в 

количествената сметка конкретни видове СМР и материали; 

Под „Подробно посочване на отделните видове СМР или основни материали“ 

трябва да се разбира описание, което освен, че съдържа отделни видове СМР и основни 

материали, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени 

допълнителни поясняващи текстове, свързани характеристиките им, с обясняване на 

последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката; 

12.5. Гаранционните срокове за отделните видове строително-монтажни работи да не 

са по-кратки от сроковете по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

12.6. При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на 

СМР Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния ѝ вид, 

като изтегли цялата си механизация и всички невложени материали. Площадката трябва да 

бъде изчистена от отпадъци. 

12.7. По време на изпълнение на СМР Изпълнителят трябва да спазва изискванията на 

Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи 

нормативни актове относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна 

безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за 

сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 

 

 13. Офертите на участниците следва да съдържат следните документи: 

13.1. Опис на представените документи (Приложение №А); 

            13.2. Оферта (Приложение №1) 

 13.3. Техническо предложение (Приложение №2), съдържащо Линеен календарен 

график за изпълнение на поръчката; 

13.4. Ценова оферта (Приложение №3) 

            13.4.1. Количествено - стойностна сметка за съответната обособена позиция; 

13.5. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение №4)  



13.6. Декларация (Приложение №5) за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП; 

13.7. Декларация (Приложение №6) за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 

6 от ЗОП; 

13.8. Декларация (Приложение №7), за съгласие за участие като подизпълнител 

13.9. Декларация (Приложение №8), за съгласие за предоставяне на капацитет от 

трети лица 

13.10.Декларация (Приложение №9), по  чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 

13.11. Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ (Приложение №10) 

13.12. Сведения за участника и декларация (Приложение №11) 

13.13. Декларация за запознаване с условията на строитлената площадка 

(Приложение №12) 

13.14. Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на 

участника, се представя пълномощно, отговарящо на изискванията по т. 11.1.2. от 

настоящата документация;  

13.15. Други документи. 

 

14. Изисквания към офертите и подаване на офертите: 

14.1. Изисквания към офертите: 

14.1.1. Оферта за участие в поръчката могат да подават всички заинтересовани лица, 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. 

14.1.2. Офертата за участие трябва да бъде изготвена съгласно поставените от 

Възложителя изисквания в документацията. Офертата следва да бъде оформена по 

приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за 

участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Към офертата 

следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи. 

14.1.3. Участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се допуска 

представяне на варианти в офертата. 

14.1.4. Офертата на участника трябва да бъде представена на български език. Всички 

приложени към нея документи и информация следва да бъдат представени на български език 

или придружени от превод на български език. 

14.1.5. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация 

по образци на Възложителя следва да бъдат представени в оригинал. Всички останали 

документи и информация следва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено с 

подписа на подаващия офертата, и текстово обозначение „Вярно с оригинала”. Когато за 

някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез заверено от 

участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се 

съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на 

представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение, 

което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един 

от партньорите в обединението. 

 

14.2. Подаване на офертите: 

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от 

упълномощен от него представител в деловодството на Община Ботевград или по пощата с 



препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, на адреса, посочен от 

Възложителя. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че 

да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 

крайния срок за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

участника. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия, като получаване чрез 

поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

Върху опаковката участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на 

поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо, обособената позиция, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс 

и електронен адрес.  

Върху опаковката, съдържаща офертата, деловодителят отбелязва поредния номер, 

час и датата на завеждане. 

Приложенията в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. Ако офертата не е представена в съответните образци, 

Възложителят може да отстрани участника поради несъответствие на офертата с 

изискванията на документацията за участие. 

 

Забележка: Оферти, получени след крайния срок, ще бъдат връщани незабавно на 

участника и няма да бъдат разглеждани. 

 

15. Срок за подаване на офертите: съгласно Обявата за обществане поръчка. 

 

16. Място за подаване на офертите:  

Офертите следва да се подават в деловодството на Община Ботевград - гр. Ботевград, 

пл. „Освобождение” №13. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно 

оферта, която е постъпила в незапечатана или в нарушена цялост опаковка или е постъпила 

след изтичане на крайния срок за получаване. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра 

на офертите по поръчката. 

 

17. Срок на валидност на офертите:  

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

 

18. Сключване на договор 

 18.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка по реда на Глава 

двадесет и шеста чрез събиране на оферти с обява с определения Изпълнител в 30-дневен 

срок от датата на определяне на Изпълнителя.  

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

изпълнител, е длъжен да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

съгласно чл. 112, ал. 1, т.2  от ЗОП, както и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари относно действителните собственици на юридическото 

лице или друго правно образувание, избрано за изпълнител. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 



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

съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен.  

 

18.3. За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител 

предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора 

без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението следва да бъде със срок на валидност 

30 (тридесет) дни след изтичане на срока по договора, в случай че се представя под формата 

на банкова гаранция или на застраховка.  

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  

• Парична сума в размер равен на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС 

преведена по сметката на Възложителя: Община Ботевград в Първа инвестиционна банка, 

клон Враца, офис Ботевград,  

IBAN: BG58 FINV 91503304348314  

BIC: FINVBGSF  

• Безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана 

с Възложителя, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо 

писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 

изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този 

Договор, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

• Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на изпълнителя 

за изпълнението на Договора, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на 

валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията са 

уредени в проекта на договор.  

 

19. Други указания 

19.1. Кореспонденция. Обменът на информация свързана с настоящата поръчка 

между Възложителя и участниците се осъществява в писмен вид, на български език, 

включително чрез електронни средства за комуникация. 

19.2. Разяснения. До три дни преди изтичане срока за подаване на оферти лицата 

могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка 

на адреса, посочен в обявата.  

19.3. Възложителят предоставя разясненията най-късно на следващия работен ден от 

получаване на искането. Разясненията се публикуват в профила на купувача без да се 

посочва лицето, направило запитването. 

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

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

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

19.5. Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към 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.nap.bg  

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:  

Министерство на околната среда и водите:  

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000  

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/  

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика:  

София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001  

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg  

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”:  

София 1000, бул. „Дондуков” № 3,  

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg 

 

 

 

15. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И 

НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ. 

 

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

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

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява въз 

основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични 

аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

 Направеният от Възложителя избор на критерий за оценка на офертите е съобразен с 

комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка. При формулирането 

на критерия и показателите/подпоказателети за оценка, Възложителят е изхождал от 

разбирането, че при обществени поръчки за строителство, организацията на дейностите по 

време на целия строителен процес, правилното разпределение на ресурсите, избора на 

материалите, които се влагат в строежа, третиране на генерираните отпадъци, са неразривно 

свързани с предмета на поръчката и са предпоставка за постигане по по-високо качеството 

на строителството и съхраняване на качествата на околната среда.  

Чрез настоящите показатели за оценка се осигурява определяне на офертата, която 

предлага най-добро съотношение качество-цена. Настоящите указанията дават възможност 

да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета 

на обществената поръчка и техническите спецификации, да бъдат сравнени и оценени 

обективно техническите предложения в офертите, чрез обективиране на оценката на 

комисията въз основа на нейната професионална компетентност и чрез експертна оценка на 

предложеното от участника Техническо предложение.  

 

 Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Участникът, класиран 

от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка. 



 Показатели, относителната им тежест и принцип на методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите: 

 • Критерий за оценка – „оптимално съотношение качество/цена”; 

 • Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като присъдените точки 

по отделните подпоказатели се умножават по коефициента на относителната им тежест. След 

това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула: 

КО – комплексна оценка = П1 + П2, където:  

П1 – Оценка по финансов показател   

П2 - Оценка по технически показатели    

 

I.1. Оценка по финансов показател  „предлагана Обща цена за изпълнение на 

поръчката”  П1 - до 40 точки.  

 

Участникът, предложил най-ниската цена, получава 40 точки, а оценките на останалите 

участници се определят по формулата: 

 

   П1 = Цмин./Цучастник х 40 

 

Където:  Цмин. – е най-ниската предложена цена 

  Цучастник(n) – предложената от съответния участник цена 

 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на 

ценовото предложение, е 40 точки. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените условия на поръчката. 

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

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

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с предходния текст. 

 

I.2. Оценка по „Технически показатели”  П2: 

 

„Технически показатели” П2 = I.2.1.+ I.2.2. - до 60 точки. 

Подпоказателите за оценяване са: 

I.2.1. Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора – до 4 т., 

съгласно критериите, посочени в тази документация; 

I.2.2. Технология и организация на изпълнението на строителството – до 36 т., 

съгласно критериите, посочени в тази документация. 

 

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за 

отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 



 Липсва част от предложението за изпълнение на поръчката, която изрично е 

посочена в настоящата методика за оценка на офертите; 

 Част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени в 

настоящата методика; 

 Част от предложението не отговаря на обявените условия (изискванията) на 

Възложителя в техническите спецификации;  

 Част от предложението не съответства на действащото законодателство и/или 

действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката;  

 В случай, че дадено предложение не покрива базовите критерии на възложителя. 

 

ВАЖНО! Посочените документи в раздел „Технически спецификации“ от 

документацията, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение 

на строително-монтажните работи, както и базовите изисквания на възложителя, 

посочени в настоящата методика, следва да се разбират като предварително обявените 

условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.  

 

I.2.1. Оценка по подпоказател – Екологични характеристики, свързани с 

изпълнението на договора – до 4 т. 

 

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от 

предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя 

 

Различни части на документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка 

съдържат конкретни изисквания спрямо третиране на отпадъците, които ще се генерират във 

връзка с изпълнението на работите, предмет на поръчката. При разработване на своето 

предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки участник е необходимо да 

предложи следното (компоненти на предложението в рамките на подпоказателя): 

А). Анализ на строителните отпадъци.  

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие 

изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10, 

точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. За всеки един от анализираните отпадъци, освен конкретното 

посочване на вида отпадък, следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред 

попадат, последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на 

екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допуска и прилагането на 

снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, 

както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. 

текущото местонахождение на материалите.; 

Б). Предложение за конкретни действия за третиране на отпадъците. 

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни 

методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения йерархичен 

ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да се третират за 

целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то 

същите да бъдат депонирани на депо. За постигане на благоприятен екологичен ефект в 

случаите, в които участниците предвидят влагането  на отпадъците в обекта, то е необходимо 

да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат 

повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да 



отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като 

предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.      

За да се присъди съответният брой точки за конкретния отпадък, то е необходимо да 

са налични и двата компонента, посочени по-горе, вкл. те да отразяват посочените спрямо 

тях изисквания.   

 

Метод на формиране на оценката 

 

Таблица: Метод за формиране на оценката по подпоказател „Екологични характеристики, 

свързани с изпълнението на договора“ 

 Брой точки: 

Хипотези: 4 т. 3 т. 2 т. 1 т. 

Брой на идентифицираните отпадъци, спрямо които 

предложението отговаря на указанията за разработване 

на частта (подпоказателя) 

≥ 4 3  2  1 

 

 

Както е посочено и по-горе, участниците имат възможност, но не и задължение да 

предлагат конкретни екологични характеристики. В случай, че такива не са предложени 

(което не означава, че офертите не отговарят на условията на поръчката или настоящите 

указания), то за този подпоказател не се присъждат точки.   

В процеса на оценка за всеки един от идентифицираните отпадъци (ако има такива), 

оценителната комисия е необходимо да изложи мотиви за приемането или неприемането им 

спрямо указанията за разработване на подпоказателя. 

 

I.2.2 Оценка по подпоказател - Технология и организация на изпълнението на 

строителството – до 56 т.  

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от 

предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя: 

 16 точки, получава Техническо предложение, което отговаря на базовите 

изисквания на възложителя, както следва: 

- Демонстрирано е предложение относно видовете СМР, необходими за изпълнението 

на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР. В тази 

част от предложението следва да се обхванат всички видове работи и дейности от КСС, 

необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното 

изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на 

СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, които са в съответствие с изисквания на 

Техническата спецификация. 

- Предложен е списък на основните строителни материали които участникът предвижда 

да вложи в строежа, съдържащ техическите им характеристики и съответствие с действащите 

стандарти за качество, с приложени за същите декларации за съответствие или сертификати. 

- Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразяващ 

последователността и продължителността на всички видове и работи от КСС, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя. 

 



 Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на 

възложителя, посочени по-горе получава допълнително точки за всяко едно от 

следните обстоятелства: 

 

1. Техническото предложение съдържа последователността на изпълнение на всички 

видове работи и дейности от КСС в зависимост от представения технологичен подход за 

постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност в съответствие с Техническите спецификации и одобреният инвестиционен 

проект. Демонстрираната последователност при изпълнението на отделните строителни 

дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на 

строителството спомагат за изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено 

постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената 

организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. 

При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 10 

точки. 

 

2. Техническото предложение съдържа организация, мобилизация и разпределение на 

използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и 

човешки ресурси за изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, обвързани с 

конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство). Предложените 

при изпълнението организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника 

технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси гарантират 

изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати. 

При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 10 

точки. 

 

3. Техническото предложение съдържа план за организация по осигуряване 

(поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали за извършване на 

всички видове работи и дейности от КСС. Предвид разнообразието на материалите, които 

предстои да се вложат, всеки участник е необходимо да представи своето предложение, 

демонстриращо способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за 

извършване на СМР. Предложената при изпълнението организация по осигуряване 

(поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира 

изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати. 

При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 10 

точки. 

 

4. Техническото предложение съдържа предложени материали за влагане в 

стоителството, предмет на настоящата обществена поръчка, доказващи по-високо качество и 

устойчивост на изпълненото строителство. При наличие на посоченото обстоятелство, 

предложението получава допълнително 10 точки. 

 

 

 Предложението трябва да включва всички основни видове работи и дейности от 

КСС. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, 

механизация и доставка на материали.  



 

 Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на 

работи и дейности от КСС, не отговарят на Техническите спецификации и/или 

приложенията към тях, инвестиционния проект, действащото законодателство, 

техническите изисквания и стандарти, и при които предложената организация, 

подход на изпълнение и мобилизация на използваните ресурси не съответстват на 

конкретния линеен график или за които липсва линеен график като съставна част от 

Предложението за изпълнение на поръчката, няма да бъдат оценявани и ще бъдат 

предложени за отстраняване. 

 

 Възложителят ще приеме, че в предложението е гарантирано „изпълнение на 

дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати“ при 

подпоказателя „Технология и организация на изпълнението на строителството“, когато 

предложената организация/мобилизация/разпределение на ресурси/ последователност 

на дейности при изпълнението отчита изброените отделни компоненти на базовите 

изисквания на възложителя, както и спецификата на обекта, при съблюдаване на 

конкретни изисквания на техническия проект и е съобразено с техническите 

спецификации и нормативни разпоредби, приложими към изпълнението на предмета 

на поръчката. 

 

 */п/ заличаването на данни в документацията е извършено на основание чл. 2 от 

Закона за защита на личните данни. 

 


