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I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

1. Ирина Чолакова – директор 

2. Контакти с възложителя: гр. Пловдив, ул. Кузман Шапкарев”№ 1, тел./факс 032 692034, 

http://ou-dtalev.info/, e-mail:ou_dtalev@mail.bg; 

3.Профил на купувача: 
http://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=143 
 

II. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

2.1.Обект: Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, от ЗОП 

2.2 Предмет: „Избор на изпълнител за "Рехабилитация, обновяване и възстановяване на 

спортна площадка в ОУ „Димитър Талев" – Етап 1: Изграждане на футболно игрище в УПИ I-

училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 

56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив" 

2.3. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.  

2.4. Правно основание за провеждане на обществената поръчка: 
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на основание чл. 20, ал.З, т.1 

2.5. Финансиране на обществената поръчка: 

Собствен бюджет 

2.6. Кратко описание 

Строително монтажни работи за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна 

площадка в ОУ „Димитър Талев" – Етап 1: Изграждане на футболно игрище. Подробно описание 

на обекта на поръчката се съдържа в Техническите спецификации от настоящата документация 

за участие.  

Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на   

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането 

му. 

2.7. Място и срокове за изпълнение 

Мястото за изпълнение на поръчката се намира в гр. Пловдив, ул. Кузман Шапкарев”№ 1 

2.7.1 Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на кандидата, но не може да 

бъде по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни и по-кратък от 30 (тридесет) календарни 

дни, считано от дата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка до 

подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване 

на строежа. Срокът от подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за 

готовността за предаване на строежа до датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 за 

установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството не се включва в срокът за 

изпълнение на поръчката 

Договорът за възлагане на настоящата обществена поръчка, влиза в сила от датата на 

Подписването на Протокол за откриване на строителната площадка Приложение № 2а (Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и 

приключва с приемане на изпълнените видове СMР. 

Срокът за изпълнение на СMР на обекта да е в съответствие с Линейния график за 

изпълнение на СMР в календарни дни, считано от датата на от датата на влизане в сила на 

договора и приключва с подписване на констативен Протокол.  

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се удължава при спиране на 

строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на 

някоя от страните по договора;  смяна на някои от следните участници в строителството: 
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възложител, строител и лице, упражняващо инвеститорски контрол; спиране на строителството 

по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина. Срокът се удължава с времето, през което 

изпълнението е било невъзможно при условие, че другата страна е била надлежно уведомена и 

е приела наличието на невъзможност  на база на представените документи/доказателства. 

Конкретната причина и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на строително-

монтажните работи се определят в акт за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството (Приложение № 10 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството) и акт за установяване състоянието на строежа и 

строителните и монтажните работи при продължаване на строителството (Приложение № 11 към 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), 

съставени и подписани от упълномощени представители на страните при спазване на  Наредба 

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

2.8. Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в обществената поръчка. 

Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 

резултата или самото провеждане на обществената поръчка. 

Разходите по дейността на Комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за 

сметка на Възложителя. 

2.9.Стойност на поръчката  

Стойността на поръчката се определя в лева с и без ДДС и се предлага от участника в Офертата 

му – Образец № 19 

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват. 

Стойността на обществената поръчка е лимитирана в размер на 113 860.00 лева без ДДС     

Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени, 

като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.  

2.10.Схема на плащане  

Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия записани  в 

проекто договора  / Образец № 22/  съответно:  

2.10.1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на 

договора в лева с ДДС. Авансово плащане се извършва в срок от 10 /десет/ работни дни след 

писменото уведомление от страна на Възложителя за началото на изпълнение на дейностите 

предмет на договора и представена фактура от Изпълнителя. 

Авансовото плащане се приспада изцяло от дължимите междинни плащания. 

2.10.2. Междинни плащания: общият размер на авансовото и междинните плащания е до 

80 % (осемдесет процента) от общата стойност на договора в лева с ДДС, дължими в срок от 10 

/десет/ работни дни след извършване на определено количество и видове СМР, удостоверени в 

протоколи за приемане на извършените СМР (бивш образец акт 19), издадени фактури от 

Изпълнителя, в размер на стойността на действително извършени работи и приети без забележки 

от Възложителя. 

2.10.3. Окончателно плащане е в размер на остатъка до пълната стойност за на договора в 

лева с ДДС, като от одобрените и подлежащи на разплащане разходи по дейностите на СМР се 

приспаднат извършените авансови и междинни плащания към Изпълнителя. Окончателно 

плащане се осъществява за реално изпълнени дейности, установени със съответните документи 

след датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(част, етап от него) - Приложение № 15 към чл.7, ал.З, т.15 от Наредба №3/2003г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. 
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III. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

3.1. Изисквания за участниците 

3.1.1. Общи изисквания 

3.1.1.1. За участие в обществената поръчка, може да кандидаства, като подаде оферта всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите по предмета на поръчката 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и което отговаря на на 

изискванията на Възложителя, съобразно тази документация, приложенията към нея и на 

законовите изисквания поставени със ЗОП и ППЗОП. 

3.1.1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

3.1.1.3. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, 

не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 

изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица, но договорът за 

обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи предвъзложителя заверено 

копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото 

обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която 

обединението е установено. 

3.1.1.4. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще 

се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, като документите се представят за 

всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

3.1.1.5. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/ 

консорциума трябва да сключат споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които 

гарантират, че обединението/консорциума е създадено за срок до окончателното изпълнение на 

обществената поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в 

него до окончателното изпълнение на обществената поръчка; чe всички членове на 

обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на настоящата 

обществена поръчка; определя лицето, което да го представлява в хода на обществената 

поръчка и при изпълнение и. Ако в споразумението не е определено такова лице, то всички 

членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено 

копие) да овластят представител на обединението и да приложат това пълномощно в офертата 

си; че един ще представлява обединението/консорциума и е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява 

обединението. 

Споразумението трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които 

всеки от членовете ще изпълнява. 

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичането на срока за подаване на 

офертите. В случай, че съставът на обединението се е променил след изтичането на срока за 

подаване на офертите, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена 

поръчка. 

За случаите на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, 

когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в 

договора за създаване на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи 

изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след 

изтичането на срока за подаване на офертите – участникът ще бъде отстранен от участие в 

настоящата обществена поръчка. 

3.1.1.6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от 

поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 
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обществена поръчка. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези 

условия. 

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

участник, не може да представя самостоятелна оферта.   

3.1.1.8. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличие на 

варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие. 

3.1.1.9. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно 

в две обединения, които са участници в обществената поръчка, или да участва в обществената 

поръчка едновременно самостоятелно и в обединение.  

3.1.1.10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка 

"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

3.1.1.11. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

3.1.1.12. Възложителят ще отстранява от участие в обществената поръчка участник, неспазил 

горното изискване. 

3.1.1.13. Офертата се изготвя на български език. 

3.1.1.14. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

3.1.1.15. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача" на 

възложителя на посочения в обявата интернет адрес. 

3.1.1.16. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците. 

 

3.1.2. Лично състояние 

3.1.2.1. Съгласно  изискванията на чл. 54 от ЗОП 

а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: 

 престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; 

 престъпление по чл.159а – 159г от Наказателния кодекс; 

 престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; 

 престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; 

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

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

 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; 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

 престъпление по чл.352 - 353е от Наказателния кодекс; 
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 б) за престъпление, аналогично на тези по буква (а), в друга държава членка или трета 

страна; 

 в) Участникът да няма парични 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 участника, 

или аналогични задължения установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията, или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

г) Размерът на неплатените от участника, дължими данъци или социалноосигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година 

д) За участникът да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

   е) За участникът да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от 

него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на 

тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената 

поръчка. 

3.1.2.2. Съгласно  изискванията на чл. 55 от ЗОП 

а) Участникът да не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или 

е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо 

от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

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

на поръчката, изискванията по т. 3.1.2.1. и т. 3.1.2.2. се прилагат и за тях (съгласно чл. 66, ал. 4 

и чл. 66, ал. 2 от от ЗОП). 

!!! Участник, за когото са налице основания по т. 3.1.2.1. и т. 3.1.2.2. има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 

56, ал. 1 от ЗОП. l 

При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват отстъствието на 

обстоятелствата по: 

1. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7  от ЗОП, наличието на които водят до задължително отстраняване, 

с декларация по приложеният към настоящата документация образец; 

2. чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, наличието на които водят до задължително отстраняване, с 

декларация по приложеният към настоящата документация образец; 

3. чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, наличието на които водят до отстраняване, с декларация по 

приложеният към настоящата документация образец; 

Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55 ал. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на държавата, 

в която са установени. 

 Декларациите се представят от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП. 

 В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларациите 

се представят  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, 

съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

 Декларациите се представят и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, 

ал. 4  и чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 

3.1.3. Финансови условия 

Всеки участник трябва да отговаря на следните изисквания: 
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3.1.3.1. Да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо 

на обема и характера на поръчката. 

За доказване на горното условие на участниците представят - копие на застраховка 

"Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.  

3.1.4.  Технически възможности и/или квалификация на участника 

Участникът в обществената поръчка следва да отговаря на следните изисквания за технически 

възможности: 

3.1.4.1. Всеки участник следва да притежава опит и да има през последните пет години 

(считани от датата на подаване на офертата) или от датата на учредяване/започване на дейността, 

следва да докаже изпълнено строителство на поне един обект сходен с предмета на настоящата 

поръчка. 

За „сходни с предмета на настоящата поръчка” ще се считат строително-монтажни работи, 

свързани с изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на спортни площадли и/или 

съоръжения. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася 

за този участник, чрез който обединението покрива минималните изисквания. 

За доказване на това изискване участникът представя: 

Списък с данни в Образец № 10  и  приложенията към него, заверени копия на удостоверения 

и/или препоръки за добро изпълнение като в тях се посочват стойността, датата и мястото на 

строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните 

изисквания; Публични регистри, в които е публикувана информацията за  данните в в образец 

No 10 за СМР 

Документите или информацията в публичните регистри трябва да доказват по недвусмислен 

начин, изпълнението на видовете и количества СМР, както и дали строителните работи са 

изпълнени  качествено. 

3.1.4.2. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Всеки участник да 

е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника 

за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 

Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката, а именно за обекти от Първа група, V - та 

категория. 

За доказване на това изискване участникът представя: 

Заверено копие от удостоверението за наличието на такава регистрация придружено с 

валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя, или представи валиден еквивалентен документ, на такава 

регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, позоваване на 

съответния регистър, ако е публичен или с представяне на декларация. 

Чуждестранните лица представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.   

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за 

изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя преди подписване на договора. 

В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва 

дейностите по строителство.  

Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по 

строителство.  

Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията 

си в аналогични регистри, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен 

професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представят на 

оригиналния език и в превод на български език), или да представят декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно 

националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на 

обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 
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от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, 

който удостоверява, че съответната регистрация е извършена. 

3.1.4.3. Всеки участник следва да удостовери съответствие, като представи сертификат 
за внедрени: Управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. 

Обхвата на внедрената система трябва да е за строителни дейности сходни с предмета на 

поръчката 

За доказване на това изискване участникът представя: 

Копия на валидни сертификати за внедрени  ISO 9001 9001:2008 или еквивалент. 

*Сертификатите no т. 3.1.4.3. трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация 

за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. 

* Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато 

кандидат ши участник не е имал достъп до такива сертификати ши е нямач възможност да 

ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните. 

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието 

на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението/, 

всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, трябва да притежава изискуемите 

сертификати/ 

3.1.4.4. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета 

на поръчката, минимум: Технически ръководител на обекта, Експерт за контрола на 

качеството и Експерт по безопастност и здраве в строителството. Експертите трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

а) Технически ръководител  на обекта 

 Да има минимум завършено образованиe – съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ; 

 Да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител на строителни обекти  

б) Отговорник за контрола на качеството   

 Да има валидно удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството,  

в) Експерт по безопасност и здраве в строителството    

 Да има валидно удостоверение за обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

или еквивалентно 

За всяка от позициите в екипа от експерти трябва да бъдат посочени различни лица. 

Възложителят изисква замяна на посоченото от участника трето лице, ако то не отговаря на 

някое от условията. 

За доказване на това изискване участникът представя: 

 Декларация и данни на ръководния инженерно технически и експертен състав  на 

участника, предложен за изпълнението на поръчката - попълнен Образец 11 

Забележка: В случайте когато определен експерт посочен в декларацията Образец № 11  

не е в трудово правни отношения с участника се прилага и декларация за разположение 

на експерта съгласно Образец № 12  в настоящата документация. 

 

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по – горе изисквания по 

точки: т. 3.1.4.1., т. 3.1.4.3. и т. 3.1.4.4. се прилагат за обединението като цяло, а изискванията 

по: т. 3.1.3.1. и т. 3.1.4.2. се отнасят за участниците в обединението, съобразно разпределението 

на дейностите предвидено в договора за създаване на обединението. 
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* Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 

професионалната компетентност. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет. 

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 обществената поръчка. 

Възложителят ще изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията по предходното изречение. 

Когато кандидат или участник в обществената поръчка е обединение от физически 

и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по изр. 2 ~ 4 от настоящата 

забележка. 

На основание чл. 107 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените в точки: 3.1.3. и 

3.1.4. изисквания. 

 

IV. ГАРАНЦИИ 

4.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането и 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3  % (три процента)  от стойността на 

договора.  

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 

по гаранцията или титуляр на застраховката 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора.   

Гаранцията за изпълнение може: 

 да се внесе по банков път; 

 да се представи под формата на банкова гаранция 

 да се представи под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението на 

конкретния обект, чрез покритие съответстващо на обема, характера и срока на поръчката 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В документа следва да се 

отбележи предметът на поръчката. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранцията за 

изпълнение на договора при неговото сключване.   

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на  ,, Основно 

училище „Димитър Талев” и че е със срок на валидност до 1 /един/месец, след изтичане срока 

на изпълнение на договора.   

 В случай на представяне на банкова гаранция, да се ползват образците, включени в 

документацията за участие (Образец № 21) или текста и условията на представената банкова 

гаранция да съдържа условията описани в приложения Образец . 

При представяне на гаранция в платежното нареждане, застраховка или в банковата гаранция 

изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 
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4.2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение  

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с 

договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник 

да представи документ за гаранция за изпълнение, съгласно обявените изисквания.  

Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

5.1.Място и срок за получаване на документацията за участие 

Документацията за участие е достъпна на сайта на в ОУ „Димитър Талев ” гр. Пловдив в Профил 

на купувача“ http://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=143 

 

VI. РАЗЯСНЕНИЯ 

6.1. Искане на разяснения  

Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 

документацията за участие. 

6.2.1. Срокове за искане на разяснения  

Съгласно чл. 189 от ЗОП, до 3 (три)  дни преди изтичането на срока за получаване на 

офертите, лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за 

участие.  

6.2.2. Срокове за отговор 

Съгласно чл. 189 от ЗОП, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да 

публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача, посочен в 

Обявата за обществената поръчка. 

6.2.3. Посещение на място  

Участникът трябва да посети строителната площадка и 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, за което представя декларация 

Образец № 5 от настоящата документация. 

 

VII. ОФЕРТА 

7.1. Подготовка на офертата 

7.1.1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в 

съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагането му (ППЗОП) относно възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти 

с обява. 

7.1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

7.1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

7.1.4. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език. 

Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език. 

7.1.5. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", подпис на 

лицето и печат. 

7.1.6. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат 

подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от 

надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално 

заверено копие, което се представя към офертата. 

7.1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

7.2. Съдържание на офертата 
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Офертата трябва да съдържа три папки 

 ПАПКА  1 – в която се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 158, ал. 

1 и ал. 2 на ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите; 

   

 ПАПКА 2 - в която се поставят документите, съгласно изискванията дадени в настоящите 

указания: 

1. Образец № 15 “Техническо предложение”: 

1.1. Декларация материали – попълнена и подписана (оригинал) от участника по 

приложения образец към настоящата документацията; 

В декларацията се описват строителните продукти, с които ще се изпълни поръчката, като 

се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество съгласно Наредба №РД- 02-20-

1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 

България. 
1.2. Декларация гаранционни срокове – попълнена и подписана (оригинал) от участника 

по приложения образец към настоящата документацията; 

Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на документацията за 

обществената поръчка и минималните изисквания на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

2. Приложения към “Техническо предложение”: 

2.1. Програма за изпълнение на поръчката, която се разработват от участника въз основа 

на опита му и при съобразяване със заложениете в настоящата техническа спецификация и 

останалата част от документацията за поръчката условия и изисквания. 

2.2. Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР на обекта, за който се 

кандидатства (представена в свободен текст във формат на участника), и вътрешни правила на 

фирмата за осигуряване на качеството. 

2.3. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект. 

2.4. Линеен график за изпълнение попълнен и подписан (оригинал) от участника по 

приложения образец към настоящата документацията, отразяващ предложението на участника 

за създаване на организация за изпълнение на строителната дейност, обоснован и обвързан с 

предвидената работна ръка, за изпълнение на СМР 

 

 ПАПКА 3 - в която се поставят, попълнен и подписан Образец № 19 “Ценово 

предложение”; Образец № 20 - Количествено-стойностни сметки на обекта и приложени 

единични анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове СМР. 

 

7.2.1. ПАПКА 1 

В Папка 1 трябва се постави:  

(1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, (Образец № 23) 

подписан  от участника; 

(2) Оферта за участие – Образец № 1 – оригинал подписан и подпечатен, което включва: 

Информация/Документ, удостоверяваща правосубектност, а именно: 

o посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на обществената поръчка;  

o 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 юридически лица прилагат еквивалентен документ на 

съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 
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o При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият.  

 (3) Образец 2 - Представяне на участника 

(4) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, 

когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), 

както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата  или 

отделни документи от нея.  

Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от 

указаните в документацията лица. 

(5) Декларации за приемане условията в проекта на договора и поръчката – 

управляващият и представляващ участника в обществената поръчка попълва и подписва 

декларацията  по  приложения образец   към   настоящата документацията (Образец № 3). 

Когато участникът е обединение, декларацията се представя за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларацията се представя и за тях.  

(6) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, когато 

участникът е обединение, което не е юридическо лице и Декларация от членовете на 

обединението/консорциума за разпределение на дейностите – Образец № 4 (ако това не е 

посочено в споразумението) – оригинал или нотариално заверено копие на споразумението  

 (7) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които 

упълномощават едно лице, което да ги представлява, да подаде офертата и да попълни и подпише 

документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което 

се създава обединението) с изключение на случаите когато това упълномощаване е извършено в 

самото споразумение;  

(8)  Декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение 

(Образец – № 5) 

(9)  Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по т. 1, 2 и 7   

(оригинал)  –  попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията 

(Образец – № 6); 

(10) Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по т. 3 – 5 

(оригинал)  –  попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията 

(Образец – № 7); 

(11) Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по т. 1 

(оригинал)  –  попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията 

(Образец – № 8); 

Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55 ал. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на 

държавата, в която са установени. 

 Декларациите се представят от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП. 

 В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларациите 

се представят  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, 

съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

 Декларациите се представят и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, 

ал. 4  и чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

(12) Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за отсъствие на свързаност с друг участник 
(оригинал)  –  попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията 

(Образец – № 9); 

(13) Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП  за подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от 
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подизпълнителите задължения - попълва се и се подписва по приложения образец към 

настоящата документацията (Образец – № 13); 

 (14) Декларация от подизпълнителя потвърждаваща съгласие за участие като 

подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва 

съгласно образеца (Образец №14). 

 (15) Доказателства за изискванията по чл. 62, ал.1, т. 2-4 от ЗОП - икономическото и 

финансовото състояние - Копие на застраховка "Професионална отговорност" с покритие, 

съответстващо на обема и характера на поръчката. 

 (16) Доказателства за изискванията по чл. 60, ал. 1 от ЗОП за годност (правоспособност) 

за упражняване на професионална дейност -  Копие на удостоверение от Камарата на 

строителите, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя, 

издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. и 

Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, 

обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007 г. или еквивалентен, когато участника е регистриран в друга държава 

- 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 или да 

представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните 

органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено 

със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка– заверено от 

участника копие или декларация,  ведно с валиден талон към него 

(17) Доказателства за технически и професионални способности за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка - Съгласно чл. 64 от ЗОП (изискуеми документи):  

(17-1) Списък на основните дейности сходни с предмета на настоящата поръчка. /по 

смисъла на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП/ - попълнени данни в Образец № 11 с посочени изискуемите 

данни и параметри и доказателства за изискуемите параметри които могат да са: Посочване 

на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на 

строежите в експлоатация, която информация трябва да включва данни за компетентните 

органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида на строителството, и/или приложени удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя 

и данни за контакт, и/или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените дейности .  Документите или информацията в публичните регистри трябва да 

доказват по недвусмислен начин, изпълнението на видовете и количества СМР, както и дали 

строителните работи са изпълнени  качествено.  

(17-2) Копия на валидни сертификати за внедрени  Управление на качеството съгласно 

стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено от участника;  

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на  качеството. 

 Участниците следва да докажат по безспорен и несъмнен начин, че изискванията на 

еквивалентните стандарти/мерки съвпадат с изискванията на основния стандарт, по който 

участникът следва да бъде сертифициран. 

(17-3) Декларация и данни на ръководния инженерно технически и експертен състав  

на участника, предложен за изпълнението на поръчката - попълнен Образец 11 

 

Забележка: В случайте когато определен експерт посочен в декларацията Образец № 11 не е в 

трудово правни отношения с участника се прилага и декларация за разположение на експерта 

съгласно Образец № 12  в настоящата документация. 
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Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице: 

Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице: 

* документите по точки (3),(5),(8),(9),(10),(11),(12) се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението/консорциума;  

*документите по точки (1), (2), и (13) се подготвят и подписват от лицето, което е 

упълномощено от членовете на обединението/консорциума съгласно споразумението по т.(6) 

или с пълномощните по т. (7).  

 *документите по останалите точки се представят от  физическото или юридическо лице, 

включено в обединението, в зависимост от дейностите и функциите, които ще извършва и за 

които отговаря и чрез които се доказва съответствието с изискванията; 

Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят 

и в превод. 

Ако участник не представи някой от посочените в точка 7.2.1 от настоящите „Указания 

за участие” документи, ще бъде отстранен от участие по възлагане на обществената 

поръчка. 

 

7.2.2.ПАПКА 2 

В Папка 2  трябва се постави: 

1. Техническото предложение – попълнено и подписано (оригинал) от участника Образец 

№ 15  
1.1. Декларация материали – попълнена и подписана (оригинал) от участника Образец № 

16; 

В декларацията се описват строителните продукти, с които ще се изпълни поръчката, като 

се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество съгласно Наредба №РД- 02-20-

1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 

България. 

1.2. Декларация гаранционни срокове – попълнена и подписана (оригинал) от участника 

Образец № 17; 

Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на документацията за 

обществената поръчка и минималните изисквания на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

 

2. Приложения към “Техническо предложение”: 

2.1. Програма за изпълнение на поръчката, която се разработват от участника въз основа 

на опита му и при съобразяване със заложениете в настоящата техническа спецификация и 

останалата част от документацията за поръчката условия и изисквания; 

2.2 Линеен график за изпълнение попълнен и подписан (оригинал) от участника Образец 

№ 18, отразяващ предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на 

строителната дейност, обоснован и обвързан с предвидената работна ръка, за изпълнение на 

СМР; 

2.3. Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР на обекта, за който се 

кандидатства (представена в свободен текст във формат на участника), и вътрешни правила на 

фирмата за осигуряване на качеството; 

2.4. Предложение относно осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на 

изпълнения обект 

 

7.2.3 ПАПКА 3 

В Папка 3  трябва се постави:  

Попълнен образец на ценово предложение – Образец № 19  като крайното ценово 

предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка, да бъде посочена стойността  

без ДДС и стойността с ДДС. 
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Към ценовата оферта се прилагат Количествено-стойностните сметки – Образец № 20, 

придружени с анализи за всички единични цени на отделните видове работи включени в КСС. 

В  ценовата оферта се посочват и  параметрите на ценообразуването. 

Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта по отношение на дейностите 

за изпълнение на поръчката.: видове СМР, необходими трудови и технически ресурси  

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един 

документ, включен в ценовото предложение  (вкл. Единичните анализни цени).  

 При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид 

изписаната с думи. 

При несъответствие между единичните и калкулираната обща/и цена/и участникът ще 

бъде отстранен от участие в обществената поръчка. 

Общата  сума от Количествено-стойностните сметки трябва да е идентична със сумата без 

ДДС, посочена в ценовата оферта. При несъответствие участникът ще бъде отстранен от 

участие в обществената поръчка. 

Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове 

работи, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.. 

Участник, на който ценовото предложение не съответства на техническото, по отношение 

на трудовите и техническите ресурси, ще бъде отстранен от участие в обществената 

поръчка. 

Всички документи трябва да са: 

 Заверени (когато са копие с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен 

документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им). 

 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции – 

назовани в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние, издадено от 

съответния компетентен орган и/или упълномощените за това лица. Във втория случай се 

изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции. 

 Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или да са с превод 

на български език. Ако в предложението са включени документи и удостоверения на чужд 

език, то те следва да са придружени от превод на български език. 

 Всички страници на оригинала трябва да са номерирани последователно.  

 

7.2.4.Запечатване 

Офертата, систематизирана съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатва в 

непрозрачна опаковка  

 Папка 1, трябва да съдържа един оригинал; 

 Папка 2,  трябва да съдържа един оригинал и цялото съдържание на “Техническо 

предложение”и приложенията към  него на електронен носител CD/DVD или подобен.; 

  Папка 3,  трябва да съдържа един оригинал и цялото съдържание на ценовото 

предложение  на електронен носител CD/DVD или подобен.   

 

На опаковка, се изписва: 

 

 

 ................................................................ /изписва се наименованието на кандидата/ 

при обединение (участниците в обединението) 

Адрес за кореспонденция ..............................................................................................................  

Тел.за контакт .................................... факс ............................ e-mail адрес ................................ 

 

 О Ф Е Р Т А 
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„Избор на изпълнител за   "Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна 

площадка в ОУ „Димитър Талев" – Етап 1: Изграждане на футболно игрище в УПИ I-

училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен 

с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив" 

 

 

Участник, документите, в чиято оферта не са систематизирани по указания по – горе начин, 

може да се отстрани от участие по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

VIII. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

8.1.Място и срок за подаване на оферти 

Желаещите да участват в обществената поръчка подават офертата лично или чрез 

упълномощено лице, или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка в деловодството на ОУ „Димитър Талев”, на адрес: гр. Пловдив, ул. Кузман 

Шапкарев”№ 1, всеки работен ден от 08.00 часа до 12,00 часа и от 13,00 часа до 16.00 часа преди 

крайната дата и час, на посочения в обявата срок.  

     Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и 

другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 

различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването 

му. 

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг 

начин за представяне, различен от посочения.  

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя в 

срока указан в Обявлението за обществената поръчка.  

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си.  

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в обществената 

поръчка. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 

представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст 

“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

8.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 

Срокът за подаване на оферти може да се удължи в случаите регламентирани в чл. 188, ал. 2 

на ЗОП.  

8.3. Приемане на оферти / връщане на оферти 

Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като 

върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването в 

деловодството, за което на приносителя се издава документ. 

В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и ще 

връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок 

за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като това 

обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, следва 

да бъдат обективирани в писмен вид. 

 

IX. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече от 

деня, следващ деня на крайния срок за подаване на офертите. 

Срок на валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с условията 

на представените от тях оферти.  

Оферта с по–малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя като 

несъответстваща на изискванията.  
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Възложителят запазва правото си да изиска от допуснатите участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

 

X. ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
Постъпилите офертите се отварят в ОУ „Димитър Талев”, на адрес: гр. Пловдив, ул. Кузман 

Шапкарев”№ 1, съгласно обявлението. 

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно правилата на Глава 

девета, чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

1. След получаване на списъка с офертите, всички членове и консултанти, ако има такива, 

попълват декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Определените резервни 

членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на 

мястото на титулярен член. 

2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп 

до сградата, в която се извършва отварянето. 

3. Комисията обявява ценовите предложения на участниците постъпили по ред. С това 

приключва публичната част от заседанието на комисията. 

4. На закрито заседание Комисията извършва проверка за съответствието на подадените оферти 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

съставя протокол. 

5. Оферти, които не отговарят на условията за допустимост, посочени в обявата, не подлежат на 

оценяване. 

6. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване. 

7. Утвърденият Протокол се изпраща в един и същи ден до всички участници и се публикува в 

Профила на купувача при условията на чл. 97, ал.4 от ППЗОП. 

8. Когато не е подадена нито една оферта, включително след удължаване на срока по чл.188, 

ал.2 от ЗОП и първоначалните условия на поръчката не са променени, Възложителят може да 

изпрати покана до определено лице/лица, съгласно чл.191 от ЗОП. 

 

XI. ОТСРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

11.1. Комисията задължително отстранява от поръчката участник, който: 

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; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна; 

3. има задължения (повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година) 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, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 

отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 

сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

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

11.2. Комисията отстранява от поръчката участник, за който е налице някое от 

следните обстоятелства: 

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура 

по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

2. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 

подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 

информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство при за възлагане 

на обществена поръчка. 

11.3. Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник, който: 

1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в 

документацията за обществената поръчка; 

2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; 

3. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, 

посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка; 

4. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета 

съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; 

 

XIІ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Възложителят прекратява обществената поръчка с мотивирано решение, съгласно условията 

на чл.193 от ЗОП . 

 

ХIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

13.1. Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място и определен за 

изпълнител участник в едномесечен срок от датата на определяне на изпълнителя, след като 

уговори датата и начина на сключването му. 

13.2. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените 

условия в Раздел III и IV. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 

има такива. 

13.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 

място: 

- откаже да сключи договор; 

- не изпълни някое от условията по т. 14.2., или 

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка. 

13.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят 

прекратява обществената поръчка или определя за изпълнител втория класиран участник. За 

отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни 

причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 

и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 

 

XIV. ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ако определеният в резултат на обществената поръчка изпълнител е посочил в офертата си, 

че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи 

с тях договор/и за подизпълнение. 
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В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат 

една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

 

XV. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Изменение на сключен договор за обществена поръчка е допустимо в случаите по по чл. 116, 

ал. 1, т. 6  ЗОП, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля 

праговите стойности по чл. 20, ал. 3. 

 

XVI. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Няма 

 

XVII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

17.1 ДРУГИ УСЛОВИЯ 

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 

17.2. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на информация 

може да се извърши чрез: електронна поща, като съобщението, се подписва с електронен подпис 

или пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или по факс. 

 

 

 

 

 

Изготвил:........П................. 

                / З. Жиговечка / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


