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ГЛАВА ПЪРВА - ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І - ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Мездра, на основание чл. 7, т. 1 от
ЗОП.
2. Обект на поръчката и правно основание
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга.
Поръчката се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 14, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 8 от
ЗОП.
3. Предмет на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Външна техническа помощ за управление на
проект „Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра”.
4. Кратко описание на предмета на поръчката
Финансирането на поръчката е осигурено от BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” Приоритетна ос
1 на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС). В рамките на инвестиционния
проект са предвидени следните дейности, чието осъществяване предстои по Договор за
безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C038 .
Инженеринг – работно проектиране, строителство - изпълнение на СМР, доставка на
оборудване, авторски надзор, обучение на персонала и пуск в експлоатация на ПСОВ – гр.
Мездра, вкл.довеждаща инфраструктура –водопровод, път и електропровод.
Инженеринг - работно проектиране и строителство – изпълнение на СМР за
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и авторски надзор – централна градска част.
Изпълнение на СМР за изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ– гр. Мездра.
Изпълнение на СМР за изграждане на вътрешна канализационна мрежа – кв. „Лещака”
Изпълнение на СМР за изграждане на вътрешна канализационна мрежа – в района до р.
Боденска бара”.
Строителен надзор в процеса на проектиране и строителство.
Одит на проекта.
Дейности по информация и публичност.
Дейности по управление на проекта.
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В рамките на настоящата обществена поръчка, избраният изпълнител ще осъществява следните
основни дейности:
Актуализация/Разработване на детайлна система за финансово управление и контрол
(СФУК) на дейностите в рамките на проекта.
Текущи дейности за реализацията на проекта.
Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на напредъка по
изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите, доставките и
строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното преодоляване и
решаването им
Осъществяване на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по
реализиране на проекта и изготвяне на доклади за изпълнение на възложените на
изпълнителите задачи
Докладване за отчитане дейността на Консултанта
Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на проекта, съгласно изискванията на
ДБФП
Изготвяне на окончателно искане за средства по проекта.
Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от изпълнителя и
изискванията към всяка една от тях, са посочени в техническите спецификации на настоящата
документация.
5. Обособени позиции
В процедурата не се предвиждат обособени позиции.
РАЗДЕЛ ІІ - СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Срок на изпълнение на поръчката
Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка е 24
(двадесет и четири) месеца, но не по-късно от 17.03.2015 г., когато е крайният срок за
изпълнение на ДБФП.
В случай на удължаване на ДБФП, срокът за изпълнение на настоящата поръчка се удължава
съответно до окончателното приключване на дейностите по ДБФП. За периода на удължаване
изпълнителят няма право на допълнително заплащане.
2. Място на изпълнение на поръчката
Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на гр. Мездра, община
Мездра.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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РАЗДЕЛ ІІІ - ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Прогнозна (максимална) стойност на поръчката
Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС. Участниците следва
да посочат обща цена за изпълнение на обществената поръчка, както и начина на формиране на
цената.
Общата прогнозна стойност на поръчката за изпълнение на дейностите е 350 000 (триста и петдесет
хиляди лева), без вкл. ДДС.
Участници, които са предложили обща цена, по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от
участие в процедурата.
3. Схема на плащане
Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са
определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема
на плащанията:
1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от цената на договора.
Авансът е платим в срок до 10 (десет) дни след подписване на договора, срещу представена
фактура. Авансът се приспада пропорционално от всяко междинно плащане по договора.
Условията за получаване на авансово плащане са посочени в проекта на договор.
2. Тримесечни равни междинни плащания, до достигане на 80% (осемдесет процента)
от цената по договора - в срок до 10 (десет) дни след представяне на тримесечния доклад по
изпълнение на дейностите по управление и представяне на фактура от изпълнителя.
3. Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от цената на договора –
в срок до 10 дни след приемане на окончателния доклад за изпълнение на проекта от страна на УО
на ОПОС и представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.
РАЗДЕЛ ІV - ГАРАНЦИИ
1. Гаранция за участие в процедурата
1.1. Условия и размер на гаранцията за участие
1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура,
участникът следва да представи гаранция за участие, в размер, на 3 500 (три хиляди и петстотин
лева). Сумата представлява 1% (един процент) от стойността на обществената поръчка.
1.1.2. Гаранцията за участие може да бъде парична сума или да се представи под формата на
банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът 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.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
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Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
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1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя
безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и
осемдесет) дни от датата, определена като краен срок за представяне на оферти. Срокът може да
се удължава по обосновано искане на възложителя.
1.1.4. Когато участникът избере гаранцията да бъде представена под формата на парична сума,
същата следва се внесе по следната сметка:
BIC: STSABGSF
IBAN: BG82STSA93003325414500
Банка „ДСК” ЕАД клон Мездра
1.1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното:
„Гаранция за участие в процедура с предмет: „Външна техническа помощ за управление на
проект „Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра”.
1.1.6. При спазване на изискванията на чл. 68, ал. 8 – 11 от ЗОП, възложителят отстранява от
участие в процедурата участник, който:
 не е представил документ за внесена гаранция за участие, към датата на подаване на
офертата или;
 е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията
на възложителя, или;
 e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:


е безусловна и неотменима или;



е в полза на възложителя, или;



е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) или повече дни от датата на
представяне на офертата.

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие
1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на на
чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
1.2.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на
възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора. Гаранцията за участие се
освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода
на спора.
1.2.3. В случаите по т. 1.2.2, ако е необходимо удължаване на срока на валидност на гаранцията и
участникът откаже да я удължи – Възложителят има право да усвои сумата по гаранцията при
себе си – до решаване на спора.
1.2.4. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи:
 участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
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и
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становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
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 участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор
за обществена поръчка.
1.2.5. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок от 5 (пет)
работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за
определяне на изпълнител, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП. В същия срок се освобождават
гаранциите на всички участници при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена
поръчка, съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОП.
1.2.6. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след
сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5
(пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на
изпълнител, съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОП.
1.2.7. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него, съгласно чл. 62, ал. 4 от ЗОП.
2. Гаранция за изпълнение на договора
2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора.
2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на настоящата обществена поръчка, същият
следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 3
% (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник
да представи гаранция за изпълнение.
2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума или да се представи под формата на
банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът,
определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния
документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото
сключване.
2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва
изрично да е записано, че:
 е безусловна и неотменима;
 е в полза на възложителя;
 е със срок на валидност най – малко 3 (три) месеца след изтичане на срока на действие на
договора;
 има възможност за нейното усвояване на части.
2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се
посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.
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2.1.6. 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.
2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение
2.2.1. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или
освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и
изпълнителя.
2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
РАЗДЕЛ V - ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възможност за предоставяне на варианти в офертите
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.
2. Разходи по участие в процедурата
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо
възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи,
направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или
провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.
Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за
сметка на възложителя.
3. Срок на валидност на офертите
3.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
3.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до
сключване на договор.
3.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност или ако представи
оферта с изискуемия срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи.
ГЛАВА ВТОРА - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
РАЗДЕЛ І - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват
български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения,
които отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП (подробно описани в настоящата
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РАЗДЕЛ ІІ - АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Изисквания на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП
По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б.
„а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП, както следва:
1.1. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените
в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не
са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани:
 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление
съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
 за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно
законодателството на държавата, в която лицето е установено;
 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за
подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е
установено;
 за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за
подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е
установено;
 за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за
подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е
установено.
1.2. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените
в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не
са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка
с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки или да не са налице подобни
обстоятелства, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.
1.3. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на посочените
в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не
са лишени от правото да упражняват строителна дейност или друга, попадаща в обхвата на
дейност на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението.
1.4. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
1.5. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови
актове.
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1.6. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно
националните закони и подзаконови актове.
1.7. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове.
1.8. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.
740 от Търговския закон.
1.9. Дейността на чуждестранния участник да не е под разпореждане на съда.
1.10. Участникът да не е преустановил дейността си.
1.11. Участникът да няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да
няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен.
1.12. Участникът да няма наложено наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните 5 години.
1.13. Участници – физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на
посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч.
прокуристите да не са свързани лица, по смисъла на ЗОП, с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в Община Мездра1.
1.14. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
1.15. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5.
2. Документи за доказване на изискванията по т. 1
2.1. При подаване на офертата обстоятелствата
участника/подизпълнителя с декларации.

по

т.

1

се

удостоверяват

от

2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци № 3, 4
и 5).
„Свързани лица”, по смисъла на ЗОП са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна собственост и лице, което упражнява правата на държавата в това
дружество.
1
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2.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в
съответния образец на декларация.
2.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или
посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за
разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор
на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка.
2.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя
за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а” до „д”, т.2 и 3, ал.2,
т. 1-5 и/или ал.5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
РАЗДЕЛ ІІІ - СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ-ОБЕДИНЕНИЯ
1. Обединението на физически и/или юридически лица има качеството на „участник” в
настоящата процедура. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава
преди сключване на договора да представи удостоверение за данъчна регистрация, както и
удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ.
2. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, участниците
в него трябва да определят в споразумението за създаването си, физическото лице, което е
упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя.
3. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономическо и финансово
състояние, технически възможности и квалификация, както и за съответствие със стандартите за
системи за управление на качеството, ще се прилагат за обединението като цяло, освен когато в
настоящата документация изрично е посочено обратното. Документите за доказване на
съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които
участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.
4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от
участниците в обединението поотделно.
5. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си,
което задължително трябва да съдържа клаузи, които:
5.1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности
между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва
съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението,
като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването
е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и
настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от
ЗОП;
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5.2. посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението
пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на
обединението;
5.3. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора;
5.4. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключване на договора за
възлагане на обществена поръчка, освен при изключителни случаи, свързани със смърт на
физическо лице или прекратяване на юридическо лице – член на обединението.
5.5. гарантират, че един или повече от участниците в обединението поемат отговорност за
изпълнение на задълженията му по договора, в случай на прекратяване на дейността на
обединението.
6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение в настоящата
обществена поръчка. В случай че едно физическо или юридическо лице е включено в състава на
повече от едно обединение – участник в настоящата процедура, всички тези участници се
отстраняват от участие в процедурата.
7. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице след избора на обединение за
изпълнител.
РАЗДЕЛ ІV - СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат и за
подизпълнителите.
2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои
действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за
тях са представени всички необходими документи.
3. Лице, което участва и е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
4. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в
проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.
5. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се
прилагат за подизпълнителите, в съответствие с вида и дела на тяхното участие.
6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, в случай че:
 е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като
подизпълнител и е попълнил декларация за съгласие за участие като подизпълнител –
образец № 8;
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 е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил
неговата декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 8, а
същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред
възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като
подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.
ГЛАВА ТРЕТА - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ І - ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура,
участникът следва да:
1.1.1. е реализирал оборот (приход) от дейността за последните три приключени
финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата на която е учреден
или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 875 000 лв. (осемстотин
седемдесет и пет хиляди лева), без ДДС, от които не по-малко от 700 000
(седемстотин хиляди лева), без ДДС от дейности по подготовка и/или управление на
инвестиционни инфраструктурни проекти във ВиК сектора.
3. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника:
3.1. Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) (2009, 2010 и
2011 г.) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е
учреден или е започнал дейността си, подписани и подпечатани от участника на всяка
страница. За физическите лица – копия от годишните данъчни декларации, заверени от
НАП.
3.2. Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за оборота (прихода) за последните три
приключени финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) (образец № 9), в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, и оборота от сходни
дейности.
4. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя
документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг
документ, който Възложителят приеме за подходящ, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗОП.
5. Документите по точка 3 се представят от членовете на обединението, чрез които участникът
доказва съответствието си с критериите за подбор.
6. При участие на подизпълнител, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие, и документите се представят в съответствие с тях.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
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становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
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РАЗДЕЛ ІІ - ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура,
участникът следва да:
1.1.1. докаже, че през последните три години към датата, определена като краен срок за
подаване на оферти, е изпълнил 1 или повече договори за подготовка на
инвестиционни инфраструктурни проекти във ВиК сектора за щандидатстване за
финансиране от международни финансиращи институции и/или за управление на
инвестиционни инфраструктурни проекти във ВиК сектора, финансирани от
международни финансиращи институции, на обща стойност минимум 350 000
(триста и петдесет хиляди) лева. В случай че договорите са за подготовка на
инвестиционни инфраструктурни проекти, поне един от декларираните договори
следва да е одобрен за финансиране от страна на финансиращия орган. Договорите за
управление следва да са приключени и изпълнени в посочения период.
1.1.2. осигури ключови експерти за изпълнение на поръчката, както следва:
Ръководител на екипа от експерти
Квалификация и умения
Висше образование, степен „магистър” в професионално направление от област "Технически
науки", свързано с естеството на проекта или в професионалните направления "Право" или
"Икономика"
Общ професионален опит
Минимум 8 години общ професионален опит
Специфичен опит:
Минимум 3 години опит в областта на подготовка и/или управление на инвестиционни
инфраструктурни проекти.
Опит като ръководител екип при подготовката и/или управлението на поне 3 проекта,
финансирани от програми на ЕС, от които поне 2 инфраструктурни проекта във ВиК сектора.
Финансов експерт
Квалификация и умения
Висше образование в областта на икономиката или финансите.
Общ професионален опит
Минимум 5 години общ професионален опит;
Специфичен професионален опит
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
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от
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и
при
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СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
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Минимум 3 години опит в областта на подготовка и/или управление на инвестиционни
инфраструктурни проекти.
Опит като финансов експерт в подготовка и/или управление на поне 3 проекта,
финансирани от фондовете на ЕС, от които поне 2 инфраструктурни проекта във ВиК
сектора.
Юрист
Квалификация и умения:
Висше образование „Право”
Общ професионален опит:
Минимум 5 години общ професионален опит
Специфичен професионален опит:
Опит в изготвяне на документации и/или участие в комисии за провеждане на поне 5
процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП/НВМОП.
Участие в подготовката и/или управлението на поне 3 проекта, финансирани от фондовете на
ЕС, от които поне 2 инфраструктурни проекта във ВиК сектора.
ВиК инженер (мрежи и съоръжения)
Квалификация и умения:
Магистърска степен по специалността „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна
специалност.
Общ професионален опит
Най-малко 5 години общ професионален опит
Специфичен професионален опит
Минимум 3 години професионален опит в областта на инфраструктурни проекти във водния
сектор – ВиК мрежи и съоръжения и/или ПСОВ;
Участие в изпълнението на минимум 3 проекта за управление и/или проектиране на
пречиствателни станции за отпадъчни води и/или водоснабдителни и канализационни системи и
съоръжения.
Управление на проекти и мониторинг
Квалификация и умения
Висше образование
Общ професионален опит
Минимум 5 години общ професионален опит
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
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Специфичен професионален опит
Опит в подготовка и/или управление на поне 3 проекта, финансирани от фондове на ЕС, от
които поне 2 инфраструктурни проекта във ВиК сектора.
РАЗДЕЛ ІІІ - ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ. 53 ОТ ЗОП
1. Минимални изисквания по чл. 53 от ЗОП:
За да бъде допуснат до участие в настоящата процедура, участникът следва да удостовери
съответствието си със стандарти за системи за управление на качеството, като представи
сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалентен, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството или еквивалентни на тях, валиден към датата на подаване на офертата.
Обхватът на сертификация общо за обединението следва да включва подготовка и управление на
проекти, финансирани от европейските фондове.
В периода на провеждане на процедурата и в периода на действие на договора (по отношение на
избрания изпълнител), възложителят може да изисква доказателства за подновяване на
сертификата, в случай на изтичане на срока им на валидност.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
и/или за опазване на околната среда.
3. Документи за доказване на техническите възможности и квалификация, както и на
изискванията по чл. 53 от ЗОП на участника:
3.1. Списък на основните договори за извършени сходни дейности, изпълнени през последните
3 (три) години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, придружен
от препоръки за добро изпълнение.
Препоръките следва да съдържат задължително най-малко следната информация:
предмет на договора;
стойност на договора;
период на изпълнение на договора;
кратко описание на изпълнените дейности;
информация дали дейностите са изпълнени професионално и в съответствие с
нормативните изисквания.
В случай че договорът е изпълняван в обединение и препоръката е издадена на името на
обединение, в допълнение се представя копие от договора за разпределение на дейностите в
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
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обединението, от който да е видно и разпределението на дейностите между участниците в
обединението и стойността на отделните изпълнени дейности.
3.2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството или еквивалентни на тях.
3.3. Списък на ключовите и неключовите експерти, които участникът ще използва при
изпълнението на обществената поръчка (образец № 11), придружен от:
3.3.1. Автобиография на всеки от експертите в списъка (Образец № 12).
3.3.2. Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност (ако има такива) – за
доказване на професионалната квалификация и правоспособност.
3.3.3. Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален
опит;
3.3.4. Копия от договори/референции от работодатели/референции от възложители – за
доказване на специфичния професионален опит на експерта.
4. Документите по точка 3 се представят от членовете на обединението, чрез които участникът
доказва съответствието си с критериите за подбор.
5. При участие на подизпълнител, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие, и документите се представят в съответствие с тях.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА
РАЗДЕЛ І - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА
1. Общи изисквания
1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на техническите
спецификации на настоящата документация за участие, по образец № 14.
1.2. Всички предложения в техническите оферти на участниците следва да са обосновани, като са
подкрепени с убедителни данни относно ресурсната обезпеченост за изпълнението им.
1.3. Офертите на участниците не следва да съдържат информация относно елементи, които са
предмет на бъдещото изпълнение. Участници, чиито оферти съдържат подобна информация се
отстраняват от участие в настоящата процедура.
1.4. Техническите оферти следва да представят собственото виждане на участника относно начина
на изпълнение на поръчката, което доразвива изискванията на Техническите спецификации и е в
съответствие с тях, без да ги преповтаря. В случай че техническата оферта не съдържа
информация относно собственото виждане на участника, а вцялост представлява пълен препис на
техническите спецификации, същият се отстранява от участие в процедурата.
1.5. Всички предложения в техническите оферти на участниците следва да са обосновани, като са
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подкрепени с убедителни данни относно ресурсната обезпеченост за изпълнението им.
1.6. В случай че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към
възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата
документация (в т.ч. техническите спецификации) и/или действащото законодателство,
участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с
изискванията на възложителя.
2. Съдържание на техническата оферта
2.1. В техническата си оферта участникът следва да развие собственото си виждане за начина на
изпълнение на проекта, със следното минимално съдържание:
І. Представяне на участника:
Представяне на участника – описва се накратко историята на участника (партньорите в
обединението) и подизпълнителите му, както и връзка между тях при работа по други
аналогични проекти.
Правен статут на участника – описва се накратко правният статут на участника
(партньорите в обединението) и подизпълнителите му, вкл.:


пълно наименование;



адрес на регистрация и управление;



правна форма и структура, вкл. дъщерни дружества и участия в други дружества.

Описание на опита на участника в подобни проекти, по смисъла на настоящата
документация.
ІІ. Обосновка на участника
Разбиране на участника на изискванията на Възложителя заложени в Техническата
спецификация.
В тази част на офертата всеки участник трябва да представи своето разбиране относно предмета
на поръчката по същество, с което да убеди Възложителя, че разбира същността и изискванията на
поръчката; при необходимост, може да предложи изпълнение на дейност, която не е включена в
спецификацията, но без която, според участника, няма да се постигнат очакваните резултати.
Мнение по основните въпроси, свързани с постигането на целите на договора.
Участникът следва да изрази своето лично мнение по най-важните въпроси от изпълнението на
поръчката във връзка с постигане целите на поръчката.
Коментари/обяснение на предпоставките, оказващи влияние върху изпълнението на
договора.
Всеки участник следва да разпише подробно предпоставките и условията, които могат да окажат
влияние върху изпълнението на договора.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
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Коментари/обяснение на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на
договора.
Всеки участник следва да разпише подробно всички възможни според него рискове, които могат
евентуално да окажат влияние върху изпълнението на договора. Следва да се предложат
конкретни и адекватни мерки за намаляване вероятността от евентуалното настъпване на
рисковете.
ІІІ. Стратегия на участника
Описание на предлагания подход за изпълнение на услугата и описание на процеса на
управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя.
Всеки участник следва да разпише всеобхватно подхода, който е избрал и който ще прилага при
евентуалното му избиране за изпълнител на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо
представен и адекватен на предмета на поръчката. Следва да се опише и начинът, по който
участникът ще управлява изпълнението на договора с Възложителя с оглед постигане на целите и
резултатите от договора.
Описание на вътрешния контрол, който Изпълнителят ще упражнява.
Всеки участник следва да предложи механизъм за вътрешен контрол, който като евентуален
изпълнител, ще упражнява по време на реализирането на договора с цел успешното изпълнение на
всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати.
Списък и описание на дейностите, необходими за постигане целите на договора и на
изискванията на Техническата спецификация.
Всеки участник следва да опише подробно всички дейности, които са необходими за изпълнение
на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. При необходимост, може да предложи
изпълнение на дейности, които не са включени в спецификацията, но без които, според участника,
няма да се постигнат очакваните резултати.
Описание на очакваните резултати от услугата и на начина за постигането им.
Всеки участник трябва да обясни конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в случай,
че той бъде избран за Изпълнител и да опише по какъв начин ще постигне тези резултати.
Описание на начините, по които Възложителят може да гарантира устойчивост на
резултатите.
Всеки участник следва да представи свое предложение относно това как Възложителят може да
осигури устойчивост на резултатите след приключване изпълнението на договора.
Методи и инструменти за изпълнение на услугата.
Всеки участник следва да разпише подробно предлаганите от него методи за изпълнение на
поръчката. Тези методи следва да са конкретни и подходящи за изпълнението на услугата. Всеки
участник следва да разпише подробно предлаганите от него инструменти за изпълнение на
поръчката. Тези инструменти следва да са конкретни и подходящи за изпълнението на услугата.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
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Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите

21

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

дей
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
гр. Мездра”

по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез
оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

Съответствие на разпределението на задачите
експертите във връзка с изпълнение на дейностите.

и

отговорностите

между

Всеки участник трябва да обясни по какъв начин ще извърши разпределение на задачите и
отговорностите между предлаганите от него специалисти, така че успешно да изпълни поръчката.
Описание на планираната организация във връзка с постигането на целите и
очакваните резултати на поръчката.
Всеки участник следва да представи организацията, която възнамерява да създаде, във връзка с
изпълнение на поръчката, така че да бъдат постигнати нейните цели и резултати.
ІV. В случай на участник – обединение:
Ясно посочване на приноса на всеки от членовете на обединението, както и на
разпределението на задачите и връзката между тях.
Начин на комуникация между отделните членове на обединението.
V. При наличие на подизпълнители:
Ясно посочване на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителите.
VІ. Допълнителна информация. Участникът може да представя всяка допълнителна
информация, по своя преценка, която може да бъде необходима за изясняване на неговите
предимства и недостатъци при реализацията на проекта.
3. Представяне на техническата оферта
Техническата оферта се подписва от представляващия участника или изрично упълномощено от
него лице/от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на
обединение.
РАЗДЕЛ ІІ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА
ЦЕНОВАТА ОФЕРТА
. Към ценовата си оферта, участникът представя попълнена таблица (Приложение № 1 към
ценовата оферта), където посочва начина на образуване на цената.
3. Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък
добавена стойност (ДДС).
4. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в
изчисленията на предложените от него цени.
5. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид
изписаната с думи.
6. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно
цената.
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7. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика
“Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили
информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена,
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
8. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от
тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови
оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.
9. Всяко разяснение, което води до промяна в предложената крайна обща цена за изпълнение на
поръчката (независимо дали в резултат на грешка или по друга причина) и/или крайните цени на
отделните дейности, се приема като изменение на ценовото предложение на участника.
При подготовката на офертите си участниците следва да се запознаят подробно и да отчетат
всички свои задължения, съгласно посоченото в различните части на настоящата
документация, в т.ч. Техническите спецификации и проекта на договор.
ГЛАВА ПЕТА - КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ I - КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1. Критерий за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически найизгодна оферта”.
2. Показатели за формиране на комплексната оценка
2.1. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката (П1)
 Предложена цена за изпълнение на поръчката (П2)
2.2. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
(КО) = (П1)+ (П2)
РАЗДЕЛ ІІ - ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
(П1) = 30 точки, максимална стойност
(П2) = 10 точки, максимална стойност
РАЗДЕЛ ІІІ - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА
1. (П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката (30 точки)
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По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника
подробно описание на организацията и методологията на работа с указанията на Възложителя,
съобразно целите и дейностите на поръчката и изискванията, изложени в Техническата
спецификация.
Точките по този показател се разпределят както следва:
(П1) = (Обосновка на участника) + (Стратегия на участника)
П1 = П 1.1 + П 1.2
Организация и методология
Обосновка на участника (П 1.1)

До 10 т

Предложение за изпълнението на основните въпроси (ключовите моменти),
свързани с постигането на целите на договора – участникът следва
подробно да опише как той ще изпълни (как ще действа относно) найважните въпроси (ключовите моменти) от изпълнението на поръчката във
връзка с постигане целите на договора

до 5 т.

Обяснение на индентифицираните предпоставки (допускания) и рискове,
оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за
намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за
прилагане на мерки, според участника

до 5 т.

Стратегия на участника (П 1.2)

До 20 т

Предлаган подход за изпълнение на услугата

до 5 т.

Списък и предложение за дейности, необходими за постигане целите на
договора и на изискванията на Техническата спецификация

до 5 т.

Предложение на участника за начина/начините за постигането на
очакваните резултати от изпълнението на услугата и за инструментите за
реализиране на поръчката

до 5 т.

Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между
експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора

до 5 т.

Точките по показател П1 ще се бъдат присъждани по следния начин:
оценка 5 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията
на възложителя от техническата спецификация, добрите професионални практики и
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методиката за оценка и са съобразени с предмета на поръчката. Освен това такова
предложение е разработено по начин, от който е видно, че Участникът предлага ниво на
изпълнение на предмета на поръчката над минимално изисканото чрез техническата
спецификация и съдържа преимущества пред останалите предложения;
оценка 3 точки – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията
на възложителя от техническата спецификация и методиката за оценка и са съобразени с
предмета на поръчката, но съдържат несъществени непълноти. Това са тези предложения,
които са разработени в пълно съответствие с изискванията, посочени в спецификацията,
добрите практики при управлението на инвестиционни проекти, финансирани със средства
от фондовете на Европейския съюз (ЕС), гарантират успешното изпълнение (в рамките на
правомощията на бъдещия Изпълнител) на Договора за безвъзмездна финансова помощ
(ДБФП), но съдържат незначителни/несъществени непълноти;
оценка 1 точка – за предложения, които отговарят на съответния критерий, изискванията
на възложителя от техническата спецификация и методиката за оценка и предмета на
поръчката, но не са достатъчно конкретни и липсват преимущества спрямо останалите
предложения или не са подробни, предвид разписаните в техническата спецификация
изисквания за начина на структуриране и съдържание на техническата оферта или в тези
предложения са установени части от офертата, насочени за изпълнение на други договори,
които не са предмет на тази обществена поръчка или предложенията са общи и могат да се
отнесат към изпълнение на дейности по управление на други инвестиционни проекти,
финансирани от фондовете на ЕС;
* Несъществени/Незначителни са тези непълноти в техническото предложение, които не
го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в изложението, липса на
детайлна информация и други подобни.
** Съществени/Значителни са тези непълноти в техническото предложение, които го
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и
техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите
стандарти, правилата на оперативната програма и технически изисквания, като например
несъответствие между изискуеми задачи и дейности и постигане на съответни параметри
и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо
предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.
Предложения, които не отговарят на техническата спецификация или в които липсва обособена и
описана съответна част от офертата, отговаряща на част от посочените по-горе под-показатели,
или съдържат съществени непълноти се предлагат за отстраняване.
2. (П2) = минимална предложена цена/цена, предложена от участника х (10 точки), където
„минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до
участие и класиране; „цената, предложена от участника” е цената, предложена от съответния
участник, съгласно ценовата му оферта (в лева).
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Ценовото предложение се оценява при спазване на следната формула:
Минимална предложена цена
П2 = ______________________ х 10
Предлагана цена от съответния участник
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (П1)+
(П2)
КО има максимална стойност 40 точки.
3. Процедура при еднакви предложения
3.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически найизгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
3.2. В случай че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя П1 и се избира
офертата с по-благоприятна стойност по този показател
3.3. В случай че не може да се определи икономически най-изгодна оферта по реда на т. 3.1. и
3.2., комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.
РАЗДЕЛ ІV - ПРЕДЕЛНО НИСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение (цена), което подлежи
на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия подпоказател за оценка, комисията трябва да изиска от него
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде пократък от 3 работни дни след получаване на искането за това.
3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени
обективни обстоятелства, свързани със:
 оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
 предложеното техническо решение;
 наличието на изключително благоприятни условия за участника;
 икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
 получаване на държавна помощ.
4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че
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посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на възложителя участникът да
бъде отстранен.
5. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/неприемането на
писмената обосновка.
ГЛАВА ШЕСТА - ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК
1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
1.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително
възложителя, в т.ч.:

обявените условия на

1.2.1. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в
процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с
тези изисквания;
1.2.2. който не е закупил настоящата документация, към датата на подаване на офертата;
1.2.3. който не е представил гаранция за участие в процедурата, към датата на подаване на
офертата, при спазване изискванията на настоящата документация;
1.2.4. за когото е налице някое друго обстоятелство, посочено в действащото законодателство
или на друго място в настоящата документация като основание за отстраняване;
1.3. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5
от ЗОП;
1.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
1.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация
за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ГЛАВА СЕДМА - ПРАВОМОЩИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НА КОМИСИЯТА
1. Правомощия на възложителя
1. Възложителят има право (по собствена преценка), по своя инициатива или по предложение на
заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или настоящата
документация, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на
пропуски или явна фактическа грешка.
2. За да бъде разгледано искането от заинтересовано лице, същото следва да е изпратено в
преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на
обществените поръчки. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.
3. В случай че искането се прави от заинтересовано лице и е свързано с осигуряване на
законосъобразност на процедурата, същото следва да обоснове и мотивира в предложението си
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конкретното несъответствие, което води, според него, до незаконосъобразност на процедурата,
като посочи и точната правна норма, на която се позовава.
4. Възложителят няма да приема искания за промени, които не са свързани с противоречие с
императивни правни норми, както и такива, които биха довели до промени в изискванията към
участниците, методика за оценка или други елементи от настоящата документация, които са били
обект на предварителен контрол от съответните компетентни органи и изменението би довело до
промени, които също биха подлежали на предварителен контрол, ако бяха първоначално
заложени в документацията.
5. Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в неговата
оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение.
6. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на
обществените поръчки, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на
процедурата. В случай че промените засягат критериите за подбор, изискванията към офертата
или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за получаване на
оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.
2. Правомощия на комисията
2.1. В процеса на първоначален преглед на документите в офертата, в т.ч. по отношение на
съответствието с критериите за подбор, комисията е длъжна, когато установи липса на документи
и/или несъответствия с критериите за подбор, или с други изисквания на възложителя, да ги
опише в протокол, който изпраща на всички участници.
2.2. Участниците представят на комисията съответните документи, съгласно посоченото в
протокола, в срок 5 работни дни от получаването му. Участникът няма право да представя други
документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола
на комисията.
2.3. Комисията при необходимост може по всяко време:
2.3.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица, в т.ч. по отношение на спазване на приложимите
изисквания на чл. 47 от ЗОП и декларираното в представените декларации;
2.3.2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове №
2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и
ценовото предложение на участниците.
В изпълнение на това правомощие, комисията има право да извършва самостоятелна проверка в
общодостъпни официални източници на информация, да извършва насрещни проверки при
възложители или трети лица, от чието име се представят референции или информация за
изпълнени договори, представени сертификати, копия от договори и др. подобни.
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Противоречието между деклрарирано в офертата и посоченото в официални източници на
информация или установено чрез официални проверки, извършени от комисията, може да
мотивира отстраняване на съответния участник, на основание чл. 69, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
2.4. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни
съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на
чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи възложителят уведомява Комисията
за защита на конкуренцията, като уведомяването не спира провеждането и приключването на
процедурата.
ГЛАВА ОСМА - ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
РАЗДЕЛ І - ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Условия за получаване на документацията за участие
1.1. Мястото и срокът за закупуване на документацията за участие са посочени в обявлението за
откриване на настоящата процедура.
1.2. Наличието на валиден документ за закупена документация, издаден на името на участника 2 е
условие за участие в настоящата процедура.
1.3. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за
подаване на офертите.
1.4. Лицата имат право да разгледат документацията, преди да я закупят.
1.5. Ако не е предоставен достъп до документацията на интернет-страницата на Община Мездра,
предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й - в гр.
Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27, от 8.00 часа до 12.00 часа и 13.00 часа до 16.00 часа, всеки
работен ден до изтичане на срока по т.1.3.
1.6. Документация за участие се предоставя след представяне на съответен валиден документ, че
документацията е заплатена и подаване на заявление, съдържащо административни данни с
фирмата, телефон, факс, e-mail, необходими за изпращане на отговори в случай на постъпили
въпроси по чл. 29 от ЗОП (по Образец № 16).
1.7. Документацията за участие може да се изпрати за сметка на заинтересованото лице след
представяне на съответен валиден документ, че документацията е заплатена по банков път
Съответният участник, по факс или на електронния адрес на Община Мездра, публикуван в
обявлението, изпраща заявление по Образец № 16, придружено от копие от платежното
нареждане.

2

При участие на обединение, достатъчно е представянето на документ за закупуване на документацията на
името на поне един от участниците в обединението.
Обединението има качеството на „участник” в настоящата процедура
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
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по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез
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2. Цена на документацията за участие
Цената на настоящата документация е 15 (петнадесет) лв.
3. Начин на плащане на документацията за участие
Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в срока по т. 1.3. в
брой, в касата на Община Мездра, при получаване на документацията или по банков път – когато
лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя по следната сметка:
IBAN: BG95STSA93008425414500
BIC: STSABGSF
БАНКА: „ДСК” ЕАД клон Мездра
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 448090
РАЗДЕЛ ІІ - ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
1. Отговорност за правилното разучаване на документацията
1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата
документация.
1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и
формулярите, обявени от възложителя.
1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от
участниците.
1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.
1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на
обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата,
поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.
2. Разяснения по документацията за участие
2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за
участие.
2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по–късно от 10 (десет) дни преди
изтичане на срока за подаване на офертите.
2.3. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило
запитването.
2.4. Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили документация
за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора лицето, направило
запитването. Участниците носят пълна отговорност за верността и точността на посочения адрес,
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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като Възложителят изпраща разясненията точно на адреса и не отговаря за достигане на
разяснението до участник, в случай на неверен или непълен адрес за кореспонденция.
2.5. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други
участници.
РАЗДЕЛ ІІІ - ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
1. Език на офертата
1.1. Офертата се представя на български език.
1.2. Документите за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на
физическите лица, документите за доказване на съответствие с критериите за подбор, както и
декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, които не са на български език, се представят
и в превод.
2. Изисквания към преводите
2.1. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за
самоличност на физическите лица следва да е официален превод. Всички останали документи по
т. 1.2 по-горе, се представят в превод.
2.2. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка,
комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията.
3. Копия на документи
3.1. В случаите когато възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или
представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата
документация.
3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 3.1., копията от документите, приложени към оригинала
на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от лицето с
представителна власт и подпечатани с печата на участника или заверен от изрично упълномощено
за целта лице (като се прилага и съответното пълномощно).
3.3. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в оригинал,
подписани от съответното задължено лице.
4. Други формални изисквания
4.1. По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания
или корекции.
4.2. Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в
Раздел V „Съдържание на офертата”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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РАЗДЕЛ ІV - ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ
1. Конфиденциална информация
Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която
представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни.
2. Допълване и оттегляне на офертата
2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или
оттегли офертата си.
2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.
2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за
представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на
оферта с входящ номер...........”.
2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата
за възлагане на настоящата обществена поръчка.
РАЗДЕЛ V - СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
1. Офертата се състои от следните части:
1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор;
1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";
1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”
№

Документ

Форма и изисквания

Лице/лица, задължено/и да
представи/ят документа

І. АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
1.

Списък на документите,
съдържащи се в офертата

Свободна форма
Подписва се от представляващия
участника/физическото
лице
–
представляващ обединението. Следва да
съдържа ясна идентификация на
участника. В случай на участник –
обединение, се посочват имената на
всички участници в обединението. При
наличие на подизпълнител се посочва
името на подизпълнителя и качеството
му на такъв.

Представя се от името на
участника в процедурата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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№

Документ

Форма и изисквания

Лице/лица, задължено/и да
представи/ят документа

2.

Оферта за участие

Образец № 1

Представя се от името на
участника в процедурата.

Подписва се от представляващия
участника/физическото
лице
–
представляващ обединението.
3.

Административни
сведения

Образец № 2
Подписва се от представляващия
участника/физическото
лице
–
представляващ обединението.

Представя се от името на
участника в процедурата/всеки от
участниците в обединението.

ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
4.

5.

Декларация с посочване
на ЕИК

Свободна форма
Документът
се
представя
от
участник/член
на
обединение/подизпълнител – българско
търговско дружество или едноличен
търговец3

Документ за регистрация
на чуждестранните
юридически лица

Съгласно закодонодателството на
държавата, в която е установен
участникът.
Документът
се
представя
участник/член
обединение/подизпълнител
чуждестранно юридическо лице.

от
на
–

Представя от участника или
съответно – от членовете на
обединението и
подизпълнителите – търговски
дружества или еднолични
търговци
Представя от участника или
съответно – от членовете на
обединението и
подизпълнителите –
чуждестранни лица

Документът следва да удостоверява:


системата
на
управление
представителство на участника;



имената на физическите
представляващи участника;



имената на физическите лица –
членове на управителните органи на
участника;

и

лица,

 имената на физическите лица –
членове на контролните органи на
участника (ако има такива);
 имената на прокуристите и районът
им на действие;
3

Към датата на провеждане на процедурата не е налице законова възможност, съгласно българското законодателство, лицето да не
е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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№

Документ

Форма и изисквания

Лице/лица, задължено/и да
представи/ят документа

 датата, към която удостоверените
обстоятелства са били в сила, като
датата следва да е не по-рано от
един месец преди подаването на
офертата за участие.
Документът се представя в официален
превод
Документ за самоличност

6.

Копие, заверено за „Вярно с
оригинала”.
Документът
се
представя
от
участник/член
на
обединение/подизпълнител
–
физическо лице. За чуждестранните
лица, документът се представя в
официален превод.

Споразумение за създаване
на обединение, което не е
юридическо лице

7.

Документ за закупена
документация за участие

8.

Оригинал или нотариално заверено
копие.

Документ за
внесена/учредена
гаранция за участие

Представя се от участници –
обединения.

Документът следва да съдържа клаузите
съгласно настоящата документация и
обединението да е учредено и
регистрирано съгласно всички
изисквания на законодателството,
където е установено.
Копие, заверено за „Вярно с
оригинала”.
Документът следва да е издаден на
участника или на поне един от
членовете на обединението.

9.

Представя се от участника или
съответно – от членовете на
обединението и
подизпълнителите – физически
лица

Копие, заверено за „Вярно с
оригинала” на платежно нареждане
или оригинал на банкова гаранция.

Документът се представя от
името на участника в
процедурата.

Документът се представя от
името на участника в
процедурата.

Документът следва да е издаден на
участника или на поне един от
членовете на обединението.
10

Декларации за липсата на
обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, т. 1, буква „а” до
„д”, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от
ЗОП

Образци № 3, 4 и 5
Декларациите се представят и
подписват, както е указано в съответния
образец

Съгласно изискванията на чл.47,
ал. 1, т. 1, буква „а” до „д” и ал. 2,
т. 2, документите се представят от
участниците по чл. 47, ал. 4 от
ЗОП
За обстоятелствата по чл. 47, ал.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

дей
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
гр. Мездра”

по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез
оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

№

Документ

Форма и изисквания

Лице/лица, задължено/и да
представи/ят документа
1, т. 2 и 3, ал. 2, т.1 и 3 и ал. 5, т.
2, когато участникът е
юридическо лице, е достатъчно
подаване на декларация от едно
от лицата, които могат
самостоятелно да го
представляват.

11

12

13

Декларация за приемане
на етичните клаузи на
обществената поръчка

Декларация за
участие/неучастие на
подизпълнители

Образец № 6
Подписва се от представляващия
участника, съответно – всеки от
членовете на обединението, и
подизпълнителя/ите
Образец № 7
Подписва се от представляващия
участника/физическото лице –
представляващ обединението.

Декларация от
подизпълнител, че е
съгласен да участва в
процедурата като такъв

Образец № 8
Подписва се от представляващия
подизпълнителя/ите.

Документът се представя по
отношение на участника в
процедурата, както и на всеки
един от участниците в
обединението и
подизпълнителя/ите
Документът се представя от
името на участника в
процедурата.

Документът се представя от всеки
един от подизпълнителите
поотделно.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
14
14.1

14.2

ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Отчети за приходите и
разходите за последните
три приключени
финансови години/ за
физическите лица – копия
от годишните данъчни
декларации

Информация, съгласно чл.
50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за
общия оборот и оборота от
сходни дейности на
участника за последните
три приключени
финансови години.

Копие, заверено за „Вярно с
оригинала”
Годишните данъчни декларации за
физическите лица – заверени от НАП

Образец № 9

Документът се представя от
участника/лицето/ата, включено/и
в обединението, чрез който/които
участникът доказва съответствие
с изискването за икономическо и
финансово състояние.
Документът се представя и от
подизпълнителя/ите на
участника.
Документът се представя от
участника/лицето/ата,
включено/и, включено в
обединението, чрез който/които
участникът доказва съответствие
с изискванията за икономическо и
финансово състояние.
Документът се представя и от

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите

35

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

дей
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
гр. Мездра”

по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез
оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

№

Документ

Форма и изисквания

Лице/лица, задължено/и да
представи/ят документа
подизпълнителя/ите на
участника, в съответствие с
процентния дял на участие и вида
на дейностите, които е посочил,
че ще извършва.

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

15
15.1

15.2

Списък на основните
договори за извършени
сходни дейности,
изпълнени през
последните 3 години, към
датата, определена като
краен срок за подаване на
оферти.

Препоръки за всеки един
от договорите, посочени в
списъка по т. 15.1 и други
доказателства, съгласно
изискванията на
настоящата документация
(когато е приложимо)

16.2

Договорите, включени в списъка следва
да са с предмет, релевантен съгласно
изискванията на настоящата
документация.
В списъка не следва да се посочват
повече от минимално изискуемите
договори, съгласно настоящата
документация.

Копия, заверени за „Вярно с
оригинала”.

Списък на ключовите
експерти

Автобиография

Образец № 11
Подписва се от представляващия
участника/физическото лице –
представляващ обединението.
Образец №12
Подписва се лично от съответния
ключов експерт

16.3.

Документът се представя от
участника/лицето/ата,
включено/и, включено в
обединението, чрез който/които
участникът доказва съответствие
с изискванията за технически
възможности. Документът се
представя и от
подизпълнителя/ите на
участника, като съдържанието му
е в съответствие с дейностите,
които подизпълнителят е
посочил, че ще извършва.
Документите се представят от
всяко едно от лицата,
представило списък по т. 15.1.

ЕКСПЕРТИ

16
16.1

Образец № 10

Копия от дипломи и
удостоверения за
правоспособност (ако има
такива) – за доказване на
професионалната
квалификация и

Копия, заверени за „Вярно с
оригинала”.

Представя се от името на
участника в процедурата.

Представя се от всеки един от
ключовите експерти поотделно

Представя се всеки от ключовите
експерти, съгласно изискванията
на настоящата документация.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

дей
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
гр. Мездра”

по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез
оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

№

Документ

Форма и изисквания

Лице/лица, задължено/и да
представи/ят документа

правоспособност.
16.4

Трудови/служебни/осигури
телни книжки – за
доказване на общия
професионален опит

Копия, заверени за „Вярно с
оригинала”.

Представя се всеки от ключовите
експерти, съгласно изискванията
на настоящата документация.

16.5

Копия от
договори/референции от
работодатели/референции
от възложители – за
доказване на специфичния
професионален опит на
експерта.

Копия, заверени за „Вярно с
оригинала”.

Представя се всеки от ключовите
експерти, съгласно изискванията
на настоящата документация.

17.
17.1

СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Сертификати за внедрени
система за управление на
качеството ISO 9001:2008,
с обхват, съгласно
изисквания на одобрената
документация

Копия, заверени за „Вярно с
оригинала”.

Сертификатът се представя от
участника или член на
обединението, чрез които
участникът доказва съответствие
с критериите за подбор и
съобразно договора за
разпределение на дейностите

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
18

19

Декларация за приемане
на условията в проекта на
договор

Нотариално заверено
пълномощно за
представителство в
процедурата.

Образец № 13
Подписва се от представляващия
участника/физическото лице –
представляващ обединението.

Представя се от името на
участника в процедурата.

Само в случаите когато един или повече документи в офертата не са
подписани от съответния представляващ

3. Съдържание на Плик №2:
3.1. ПЛИК № 2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец № 14, съгласно изискванията
на Възложителя и спецификата на обществена поръчка.
3.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:
Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него
лице) или представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
представлявано от Министерството на околната среда и водите
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

дей
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
гр. Мездра”

по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез
оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”
4.1. ПЛИК № 3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по образец № 15, заедно с
приложението относно начина на формиране на цената.
4.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:
Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него
лице) или представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение
или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите
всеки един от членовете на обединението.
РАЗДЕЛ VІ - ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА
ОФЕРТИТЕ
1. Запечатване и маркиране
1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на раздел V „Съдържание на
офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни
пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 „Документи за подбор",
ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.
1.2. Всеки от пликовете съдържа 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие на съответните документи
– на хартиен носител, и 1 (един) екземпляр от съответните документи, съдържащи се в
плика – на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи се сканират и
обединяват от участника в един файл (отделно за всеки от пликовете). Файловете се създават във
формат „PDF” или еквивалентен и се поставят в съответния плик, където се съдържа хартиеното
копие на съответните документи. Електронното копие на документите следва да е идентично с
хартиеното, като документите в него са в същата последователност, както в хартиеното копие.
1.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл се
изписва:
Община Мездра
Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Външна техническа помощ за управление на проект „Доизграждане на канализационна мрежа
и изграждане на ПСОВ-гр. Мездра”.
1.4. В долния ляв ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес за
кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.
1.5. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост.
Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок.
Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
2. Място и срок на подаване на офертите
2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Община Мездра
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието
на
документа
се
носи
от
Община
Мездра
и
при
никакви
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България
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оферти в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27, всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа и от 14.00
до 16.00 часа, включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като
разходите са за сметка на участника като се предвижда да се спази крайният срок за получаване на
офертите. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва
друг начин за представяне.
2.2. Документите/офертите се внасят всеки ден, до изтичане на срока, посочен в обявлението.
2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.
2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва пореден номер, дата и
час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти
3.1. Възложителят е длъжен да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет)
дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:
 разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
 оглед на мястото на изпълнение.
3.2. Възложителят може да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет)
дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.
ГЛАВА ДЕВЕТА - РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ОБЖАЛВАНЕ
РАЗДЕЛ І - РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
1. Назначаване на комисията
1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, възложителят назначава комисия, която да
разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им.
1.2. В заповедта за определяне на комисията, възложителят определя конкретен срок за
приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на
офертите.
1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 и 35 от ЗОП.
2. Начин на вземане на решения
2.1. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.
2.2. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено
мнение и писмено излага мотивите си.
2.3. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не
може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.
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3. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)
3.1. Постъпилите оферти се отварят на датата и в часа, посочен в обявлението за откриване на
процедурата, в сградата на Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27. При промяна
на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
3.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с
участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към
отварянето им по реда на тяхното постъпване.
3.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко
трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от
присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.
3.4. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи,
съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да
подпише документите в плик № 2 на останалите участници.
3.5. Комисията отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява
съответствието със списъка на документите, представен в офертата.
3.6. След извършването на действията по т. 3.2 – 3.5. приключва публичната част от заседанието
на комисията.
4. Публичност
4.1. При извършването на действията на комисията по т. 3, както и при отварянето на ценовите
оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
4.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта
и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез
упълномощени представители.
4.3. Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска
цел представят документ, доказващ статута им.
4.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията
списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
5. Последователност на действията на комисията
5.1. Комисията разглежда подробно плик №1 на офертите и проверява наличието на всички
необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП, ППЗОП и настоящата
документация, като проверява и представените документи за доказване на съответствието на
участника с критериите за подбор.
5.2. Комисията изготвя протокол, в който описва изчерпателно липсващите документи и/или
констатираните нередовности на документите, и посочва точно вида на документа или
документите, които следва да се представят допълнително.
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5.3. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно
наличието и редовността на представените документи в плик № 1.
5.4. Участниците следва да представят поисканите документи, в срок до 5 работни дни след
получаване на протокола, като нямат право да представят други документи освен посочените в
протокола.
5.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията проверява отново
съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията по всяко време може да се ползва от
правомощията си съгласно ЗОП и настоящата документация.
5.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или
настоящата документация, по отношение на документите, представени в плик № 1, комисията
предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда
офертата му в следващия етап.
5.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на
критериите за подбор.
5.8 Комисията разглежда подробно документите, съдържащи се в плик № 2 на допуснатите до
този етап оферти, проверява дали има приложена „Техническа оферта“ по образец № 14, с всички
необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация.
5.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от
тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без да се
допуска промяна на техническото предложение на участниците
5.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или
настоящата документация, по отношение на документите, представени в плик № 2, комисията
предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда
офертата му в следващия етап.
5.11. Комисията извършва оценка по показателя П1 на допуснатите до този етап оферти и
отразява резултатите от работата си в протокол.
5.12. Комисията уведомява писмено всички участници за деня и часа на отваряне на ценовите
оферти. На заседанието имат право да присъстват участниците или упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска
цел, по реда на т. 3.
5.13. Комисията оповестява резулатите от оценяването на офертите до момента и отваря плик №3
– Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения ден и час и обявява публично
предложените цени.
5.14. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или
настоящата документация, по отношение на документите, представени в плик № 3, комисията
предлага участника за отстраняване от участие в процедурата.
5.15. Комисията извършва проверка за наличието на хипотезата по чл. 70, ал. 1 от ЗОП (пределно
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ниско предложение), по отношение на данните, съдържащи се в ценовата оферта на участниците.
В случай на наличие на хипотезата, комисията предприема необходимите действия за получаване
и разглеждане на обосновката на участниците.
5.16. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от
тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 3, без да се
допуска промяна на ценовото предложение на участниците.
5.17. Комисията извършва окончателна оценка на офертите, съгласно одобрената методика в
настоящата документация.
6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите
6.1. Участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
6.2. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със
съдържание, определено в чл. 72, ал. 1 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се
подписва от всички членове на комисията и се предава на възложителя, заедно с цялата
документация.
6.3. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с
мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за
изпълнител. В същото решение възложителят посочва и отстранените участници и оферти и
мотивите за това.
6.4. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.
6.5. При писмено искане от участник възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на
искането да предостави копие от/достъп до протокола. Възложителят може да откаже да
предостави копие от/достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
РАЗДЕЛ ІІ - ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано
решение, когато:
 не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл.
47 - 53а от ЗОП;
 всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;
 всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
 класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат
договор за обществена поръчка;
 отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението
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на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
 установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
 при наличие на някои от основанията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за
обществена поръчка.
2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
 е подадена само една оферта за участие;
 има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само
една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
 участникът, определен за изпълнител откаже да сключи договор или не изпълни някое от
изискванията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.
3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми
участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
РАЗДЕЛ ІІІ - СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Срокове за сключване на договор
1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо
място и определен за изпълнител участник.
1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка, в едномесечен срок
след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е
допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
1.3. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила
на всички решения по процедурата.
2. Условия за сключване на договора
2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е
длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
релевантните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение,
документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.
2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който
при подписване на договора:
 не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, освен по отношение на
документите, удостоверяващи факти и обстоятелства, вписани в Търговския регистър, или;
 не представи определената гаранция за изпълнение на договора.
2.3. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, възложителят може да
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прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи
договор с него.
3. Съдържание на договора
3.1. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.
3.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на
участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
4. Ограничения за изменение
4.1. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в
случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, а именно:
4.1.1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на
възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване
на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;
г) при съгласувана възможност за промяна на технологията на изпълнение.
4.1.2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за
обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на
изпълнение е над 12 месеца, или
4.1.3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера,
произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.
4.2. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения,
като в този случай дължи обезщетение на изпълнителя за претърпените вреди от сключването на
договора.
РАЗДЕЛ ІV - ОБЖАЛВАНЕ
1. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка до
сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията.
2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120, ал. 8 от ЗОП, в зависимост от решението,
което се обжалва.
3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с едновременно и до
възложителя, чието решение се обжалва.
4. Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу
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решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена
поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".
5. Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител спира процедурата до
окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато
предварително изпълнение.
ГЛАВА ДЕСЕТА - ОБЩИ ПРАВИЛА
РАЗДЕЛ І - ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ
1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.
2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.
3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;
 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на
първия работен ден, следващ почивния.
РАЗДЕЛ ІІ - КОМУНИКАЦИЯ
1. Език
Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се провежда
на български език.
2. Ред за комуникация
2.1. Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.
2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от
следните начини:
 лично;
 по пощата с обратна разписка;
 по факс;
 по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
 чрез комбинация от посочените по-горе начини.
2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:
 лично;
 на посочения от участника адрес за кореспонденция;
 на посочения от участника номер на факс;
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 на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис;
2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по
начин, който позволява на възложителя да получи:
 номера, от който постъпва информацията;
 дата и час на изпращане.
2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за редовна.
2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за
провеждане на процедурата.
2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно
връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично
генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
2.8. Съобщение, изпратено по пощата се счита за връчено, когато е изпратено на адреса, посочен
от участника в офертата му. Възложителят не носи отговорност за грешен адрес, когато същият е
предоставен от участника.
РАЗДЕЛ ІІІ - ЕТИЧНИ КЛАУЗИ4
1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на
процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на
участника от процедурата или до административни наказания.
2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси
и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за
възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на
изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми
възложителя.
3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в
съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от
всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или
услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.
4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено
съгласие на последния.
5. За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват
човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и
религиозни практики на Република България.
4

Участникът попълва декларация за спазване на етичните клаузи на настоящата поръчка.
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6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в
самия договор.
7. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да
получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.
8. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия
срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или
получени от изпълнителя, са конфиденциални.
9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени
или представени от тях по време на изпълнението на договора.
10. Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират
неговата независимост или независимостта на служителите му.
11. Никое длъжностно лице на възложителя не е получило и няма да му бъде предложена пряка
или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
12. Изпълнителят няма да допусне и ще предприеме всички необходими мерки за избягване
конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомява възложителя относно обстоятелство,
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
13. Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз
и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, както и
на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като последица
нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет.
14. Изпълнителят няма да използва или представя неверни, неправилни или непълни отчети или
документи и друга информация, поискана от възложителя или други компетентни органи.
15. Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на възложителя да работят по
трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго
юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор,
консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на
Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на правоотношението на служителя с
възложителя, независимо от основанието за прекратяване, но не по-рано от една година след
приключване на обществената поръчка, съответно – след прекратяване на договора.
За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото
законодателство на Република България.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ДБФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ДО

Договарящ орган

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗИП

Звено за изпълнение на проекта

ЗОП

Закон за обществените поръчки

МЗ

Междинно звено

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

СКФ

Структурни фондове и Кохезионен фонд

СО

Сертифициращ орган

УО

Управляващ орган
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1. Място на изпълнение.
Община Мездра, Област Враца, Република България
2. Възложител
Община Мездра, гр. Мездра 3100, ул. „Христо Ботев” 27, Област Враца.
3. Финансиращ орган
За инвестиционния проект е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № DIR-51011116-С-038 с УО на ОПОС за финансиране на проект „Доизграждане на
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, финансиран по Оперативна
програма „Околна Среда” 2007 – 2013 г., – Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в
населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
4. Обща информация за проекта
Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за „Техническа помощ за
управление на дейности по „Инвестиционен проект за доизграждане на канализационна мрежа
и изграждане на ПСОВ - гр. Мездра”.
Общата цел на проекта е подобряване инфраструктурата за отвеждане и третиране на
отпадъчни води на територията на агломерацията, обхващаща гр. Мездра.
Дефинирани са и следните специфични цели:
Осигуряване на качественото отвеждане на отпадъчните води и намаляване на
инфилтрацията им в подпочвените води;
Осигуряване на екологосъобразно пречистване на отпадъчните води, генерирани на
територията на гр. Мездра;
Включване на цялото население на територията на агломерацията към канализационната
мрежа.
Осъществяването на тези цели ще доведе до подобряване на базисната инфраструктура и
осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие.
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Изпълнението на проектните дейности по доизграждане и рехабилитация на
канализационната мрежа ще увеличат броя на населението, включено към канализационната
мрежа, като се достигне до 100%-ова свързаност. В същото време рехабилитираната
канализационна мрежа ще доведе до чувствително намаляване на инфилтрацията на
отпадъчни води, която към момента достига 59%, в почвата, и ще се осигури качественото им
отвеждане към предвидената пречиствателна станция.
Изграждането на градска пречиствателна станция за отпадъчни води ще доведе до
екологосъобразно пречистване на 100% от отпадъчните води от населението на градската
агломерация за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО. Проектът, освен съобразен със
стратегическите цели на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, чрез
реализацията си, е насочен да подпомогне глобално провеждането на Кохезионната политика
на Европейската общност за икономическо и социално сближаване на държавите – членки, в
частност на регионите. Реализирането на дейностите по инвестиционния проект на община
Мездра ще доведе до 100% инфраструктурно осигуряване на региона и опазване водните
богатства на територията на Община Мездра и целия Дунавски воден басейн, посредством
намаляване замърсяването на р. Искър. От друга страна, изграждането на качествена базисна
инфраструктура ще намали нивото на замърсяване на околната среда и ще се отрази на
биоразнообразието. По този начин ще се осъществят и заложените в Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.” и Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) цели. В
социално – икономически план, реализирането на инвестиционния воден проект на община
Мездра ще доведе до повишаването качеството на живот и благосъстоянието на населението.
Инвестициите, предвидени в настоящия проект, са предложени с оглед преодоляване на
основните проблеми и ограничения на канализационната инфраструктура на гр. Мездра:
Преодоляване липсата на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Град Мездра няма изградена и действаща ПСОВ, като канализационната система е заустена
направо в р. Върбешка бара. В границите на общината се ползват и голям брой септични ями,
просмукванията от които застрашават чистотата на подземните води. Канализационните
тръби, които не са свързани с канализацията, допълнително замърсяват почвата и водите под
нея. Останалите отпадъчни води от градската канализация заустват директно в река Върбешка
бара, която е приток на река Искър, и по този начин и двете реки значително се замърсяват.
Заповед № РД – 970 / 28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите определя, на
основание Наредба №6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, чувствителните
зони на тези водни обекти. Съгласно списъка, утвърден с тази заповед, река Дунав и всички
водни обекти в нейния водосбор са обявени за чувствителна зона. Река Върбешка бара, която е
приток на р. Искър, влиза в този обхват. За да отговорят на изискванията на Директива
91/271/ЕЕС и горепосочената наредба, водите, които напускат Градската пречиствателна
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станция за отпадъчни води – Мездра, трябва да имат допълнително пречистване от азот и
фосфор.
Чрез изграждането на ПСОВ се цели осигуряване на надеждно, технологически стабилно и
екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията в целевия регион,
съгласно изискванията на релевантното законодателство (Директива 91/271/ЕЕС и други).
Станцията ще осигури механично и биологично пречистване на битовите, промишлени и
други отпадъчни води, като за довеждане на водите от градската канализация е предвидено
изграждане на довеждащ колектор до съоръжението. Инвестиционното предложение
разглежда процесите на третиране и управление на утайките, които ще бъдат оптимизирани
чрез тяхното стабилизиране с възможности за депониране, рекултивация на увредени терени
или използването им в селското стопанство.
Значимото социално отражение на проекта е в посока подобряване условията на живот на
близо 16 000 (15 984) еквивалент жители в съответствие със съвременните изисквания и
европейски стандарти.
Реализацията на проекта ще позволи да се намали здравния риск за хората и ще даде
положителен екологичен ефект върху състоянието на околната среда в района като цяло.
Проектът ще допринесе и за подобряване на възможностите за местни икономически
инициативи (алтернативен туризъм, провеждане на срещи и събития от национален и
международен характер). Не на последно място ще се избегне и отрицателното въздействие
върху земеделските земи и ще се постигне увеличаване на земята за обработване, както и
възможности за рекултивация на увредени земи и терени чрез правилно третиране и
оползотворяване на утайките.
Повишаване степента на изграденост (85% към момента) и свързаност към
канализацията (78% към момента), на 100%.
В кв. „Лещака” и района около р. Боденска бара няма изградена канализационна мрежа и
нейното изграждане е предвидено в проекта. Тези райони, чиито жители наброяват 2 369
души, ще бъдат присъединени към градската канализация и за тях ще бъде осигурено
екологосъобразно пречистване на отпадъчните води. След реализацията на проекта, степента
на свързаност към централната система за отпадъчна вода с ПСОВ, съгласно европейските
директиви 91/271/ЕИС за пречистване на отпадъчни води, ще нарасне до 100% през 2014 г. за
агломерация Мездра;
Намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа (около 59%).
Проблемът с инфилтрацията се дължи както на лошото конструктивно състояние на
канализацията, така и на амортизираната водопреносна мрежа, която генерира големи загуби
на вода.
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Частично преодоляване на лошото състояние на водопроводната мрежа и големите
загуби на подавана вода.
Водопроводите са изградени основно от бетонови и стоманобетонови тръби, част от които са
подменени с полиетиленови тръби. През 2008-2009 г. загубите в разпределителната мрежа на
града са били над 60%. Към настоящия момент нивото на свързаност към водоснабдителната
мрежа в гр. Мездра е 100%. В течение на проекта се предвижда подмяната на приблизително
0,9 км. водопроводи, успоредни на канализацията, с диаметри ф63 и ф110 мм, както и 64
сградни отклонения. Това ще намали загубите във водоснабдителната система в найпроблемните точки на града, които съвпадат с трасетата на реконструираните канализационни
колектори. Произведената на територията на общината вода е изцяло от подземни водни тела,
което поставя допълнителен акцент върху въпроса с опазване на тяхната чистота, посредством
намаляване инфилтрацията в почвата на битово-фекални води от повредени канализационни
колектори.
5. Организационна структура на управлението на проекта
Община Мездра организира и осъществява дейностите по подготовката и управлението на
проекта и ще възлага всички обществени поръчки за изпълнение на дейностите по
подготовка на проектната документация и изпълнение на инвестиционния проект.
Асоциираният партньор, „ВиК” ООД – Враца, подпомага изпълнението на проекта, чрез
подаване на изходна информация, преглед и становища по техническата документация и др.
дейности.
Кметът на Община Мездра назначава със своя Заповед Звено за изпълнение на проекта (ЗИП),
което да организира и контролира работата и да следи за изпълнението на дейностите по
проекта. За целите на качественото, коректно и навременно изпълнение и отчитане на проекта
ще се ползва външна експертна помощ по договор за подпомагане на ЗИП, което е обект на
настоящата обществена поръчка. Представител на асоциирания партньор – „ВиК” ООД –
Враца, ще бъде включен в състава на ЗИП.
ЗИП ще заседава ежемесечно, а в случай на необходимост, ще се организират тематични
работни срещи с представители на всички заинтересовани лица (компетентни органи,
изпълнители по договори и др.). Срещите и заседанията ще бъдат документирани в протоколи,
решения, заповеди на кмета и др.
За участие в управлението на проекта се предвижда да бъде избран по реда на ЗОП и външен
консултант, който да осигури адекватен екип от ключови експерти със съответната
компетенция. Екипът на външния консултант следва да е съобразен с изискванията на
Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за
допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните
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фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2007 г., изм., бр. 93 от 2009 г., изм., бр. 58 от 2010 г., изм. и доп., бр. 21 от 2011
г., доп., бр. 98 от 2011 г.).
Изборът на външен изпълнител за подпомагане на ЗИП е предмет на настоящата обществена
поръчка.
Организационната структура и взаимодействието между отделните членове на ЗИП са
посочени на фиг. № 1.
Организационна структура по управление на проекта

УО – ОПОС
“Кохезионна политика” МОСВ

РИОСВ-Враца, ВиК
ЕООД - Враца,
Басейнова Дирекция
Плевен,
заинтересована
общественост

Строителен надзор
Междинно звено –
ОПОС “ФЕСОС” МОСВ

Изпълнители по
договори за
инженеринг

Други изпълнители

координация

Община Мездра

координация

Консултантски
услуги за:
-публичност
-одит
-др.

Ръководител
Заместник
ръководител
ВиК ООД - Враца

Координатор

Външна техническа
помощ за управление на
инвестиционния проект

Юрист
Счетоводител

ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Основни функции на Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП):
Координира, наблюдава и контролира цялостното изпълнение на проекта, и
удостоверява изпълнението.
Подготвя, съгласува документацията и кореспонденцията, свързана с изпълнението на
проекта и я представя за предварително одобрение и информация на Управляващия
орган и Междинното звено на ОПОС.
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Организира провеждането на процедурите за законосъобразното възлагане на отделните
дейности по реда на ЗОП.
Проверява и актуализира дейностите по проекта, като съгласува изменението на
работния график с Междинното звено и Управляващия орган на ОПОС.
Разглежда, коментира и одобрява справките и докладите за напредъка на проекта и
финансовите отчети/исканията за средства, преди представянето им на Управляващия
орган/Междинното звено на ОПОС.
Подготвя информация за проекта и я разпространява, с цел осигуряване на прозрачност
и публичност.
Поддържа адекватна счетоводна аналитичност в рамките на съществуващата счетоводна
система на Община Мездра за всички свързани с проекта транзакции.
Верифицира разходите, като извършва цялостно наблюдение и контрол върху
финансовия и физическия напредък по проекта за потвърждаване на приемливостта на
разходите.
Преди всяко плащане, извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на
проекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности.
При възникване на необходимост извършва допълнителни проверки на място на
изпълнителите на различните дейности по проекта.
Комуникира със заинтересованите страни по проекта и изисква от изпълнителните на
отделните дейности данни и информация, необходими за осъществяване на
правомощията си.
6. Основни функции на отделните членове на ЗИП:
6.1. Ръководител на проекта
Ръководителят на проекта ще бъде лице от екипа на външния консултант по договор за
управление, което отговаря на изискванията в Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 г. за
приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за
финансовата рамка 2007-2013 г. Неговите задачи са следните:
Организира цялостната дейност на ЗИП и свиква заседанията му.
Извършва проверки на място на изпълнението на договорите по проекта /строителство,
доставка, услуги/
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Синхронизира дейността на специалистите от общинската администрация, асоциирания
партньор и екипа на външния консултант по управлението на проекта.
Организира и координира процедурите за определяне на изпълнител на дейностите,
свързани с проекта, които се възлагат на външни изпълнители.
Отчита изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта - до
въвеждането на ПСОВ в експлоатация, и до окончателното приключване на договора за
безвъзмездна финансова помощ.
Отговаря за законосъобразното организиране и провеждане на процедурите за избор на
изпълнители на проекта.
Отговаря за наблюдението и контрола за изпълнението на сключените договори.
Предлага на кмета на Община Мездра мерки за преодоляване на възникнали проблеми в
процеса на изпълнение на проекта.
Синхронизира дейността на специалистите от общинската администрация с екипа на
външния консултант по управлението на проекта.
Докладва на кмета на Община Мездра за случаи на нередности, както и за случаи, в които
може да се предполага, че са налице нередности.
Съгласува окончателно изготвените доклади за напредъка по проекта и ги представя на
кмета на Община Мездра.
При изпълнение на задълженията и отговорностите си ръководителят на проекта се подпомага
от съответните лица от ЗИП и външен изпълнител на техническа помощ за управление, както
и от длъжностните лица и институциите, включени в изпълнението на проекта.
6.2. Заместник-ръководител - представител на Община Мездра:
Отговаря за техническото и административното управление на проекта
Участва в проверките на място и наблюдението и контрола за изпълнението на
сключените договори.
Отговаря за контрола по спазването на календарния график за изпълнението на проекта и
успешното приключване на проекта.
Осъществява координация между различните външни институции и организации
/кореспонденция, работни срещи и др./
Предлага на ръководителя на проекта мерки за преодоляване на възникнали проблеми в
процеса на изпълнение на проекта.
Осъществява координация между различните институции и организации.
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Участва в изготвянето на докладите за напредъка по проекта и ги представя на кмета на
Община Мездра.
6.3. Координатор (представител на Община Мездра)
Подпомага Ръководителя на проекта при изпълнение на задълженията му;
Разпространява кореспонденцията до всички заинтересовани страни по проекта;
Съхранява и поддържа документация, в съответствие с процедурите и политиките за
обществени поръчки и изисквания на договора за БФП и Управляващия орган,
Междинното звено, Сертифицирания орган и др.
Поддържа цялата документация, съгласно изискванията за съхранение и водене на
финансовите операции, включително създаване и поддръжка на информационна система
за докладите;
Осъществява оперативна комуникация между всички страни участници в процеса на
изпълнение на проекта (Община Мездра, „ВиК” ООД – Враца, изпълнители по външни
договори, МОСВ, РИОСВ, Басейнова дирекция и др. компетентни органи)
Координира изготвянето на докладите за напредъка по изпълнение на проекта, като
идентифицира своевременно несъответствия и проблеми и предлага корективни действия
за преодоляването им;
Участва в изпълнението на мерките по информираност и публичност на проекта;
6.4. Юрист (представител на външния изпълнител на техническата помощ)
Осъществява цялостното правно-нормативно обслужване на проекта;
Упражнява текущ контрол за съответствие на изготвените в рамките на проекта
документи с нормативните изисквания;
Съгласува договорите, изпълнението на които е свързано с настоящия проект;
Участва в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедурите за
възлагане на обществени поръчки в рамките на проекта
Осъществява юридически консултации по въпроси, свързани с проекта, по искане на
ръководителя на проекта;
Привежда в съответствие с разпоредбите на ОПОС и изискванията на Договора за
безвъзмездна финансова помощ всички инструкции, указания, правила и други вътрешни
актове, които се прилагат в Община Мездра;
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Подготвя необходимите документи за провеждане на заседания на Общински съвет –
Мездра, заповеди на кмета, проекти на решения и други административни актове,
свързани с изпълнението на проекта;
Организира всички законови процедури и осигурява издаването на всички необходими
документи съгласно ЗУТ за дейностите по проекта.
6.5. Счетоводител – представител на общината
Извършва счетоводна отчетност на дейностите по проекта;
Съгласува всички договори за възлагане на обществени поръчки относно разходните им
части.
Проверява, съгласува и одобрява платежни документи за изразходвани средства;
Извършва одобрените от общината разплащания с изпълнителите по отделните договори
в проекта;
Kонтролира коректното счетоводно отчитане на разходите по проекта;
Контролира и съгласува изготвянето на финансовите части на исканията за плащане
Извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските
операции и разходването на средствата по договора за безвъзмездна финансова помощ;
Организира съхраняването на цялата счетоводна информация, свързана с изпълнението на
проекта, съгласно Глава 6 от Закона за счетоводството и изискванията за „одитна пътека”;
Осъществява комуникация с банкови институции при извършване на транзакции и
съответната документална обработка;
Осъществява връзка и взаимодействие с външни контролни органи във връзка с
финансово-счетоводните дейности по проекта;
Идентифицира и докладва своевременно за нередности при изпълнението на проекта.
6.6. Финансист (представител на външния изпълнител на техническата помощ)
Участва при обобщаване на месечните отчети между Бенефициента и партньорите.
Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта;
Подпомага ЗИП в процеса на верификация на плащанията и подготвя исканията за
плащане и техните приложения;
Участва в процеса на предварителна верификация на финансови документи, представени
от изпълнителите по договорите за строителство и строителен надзор, преди извършване
на плащанията
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Планира, следи и отчита паричните потоци по проекта, съгласно заложените в договора за
безвъзмездна финансова помощ и договорите с изпълнителите графици/начини на
плащания;
6.7. Представител на асоциирания партньор ВиК ООД – Враца
Предоставя необходимите изходни технически данни за пълното и качествено изпълнение
на проекта, с които разполага ВиК операторът.
Участва в дейностите по преглед, анализ и съгласуване на техническата документация,
изготвяна в рамките на проекта (прединвестиционни проучвания, идейни и работни
проекти).
Изпълнява и други дейности, необходими за подготовката и изпълнението на проекта и
възложени му от ръководителя на проекта или определени в Споразумението за
партньорство – приложение към настоящия формуляр за кандидатстване.
6.8. Външен консултант по управление на проекта:
Основна функция на външния изпълнител по настоящата поръчка ще бъде цялостна подкрепа
при организация и управление на проекта, без да се припокриват функциите, възложени на
ЗИП като крайният общ резултат от дейността на изпълнителя е успешно завършен и отчетен
ДБФП от страна на община Мездра. Сред основните задължения ще са подпомагане на
бенефициента при подготовка на искания за средства, доклади, справки и приложения към
тях, както и всякаква друга документация във връзка с изпълнението на дейностите, която да
се представя пред Междинното звено/Управляващия орган на ОПОС. Екипът на външния
консултант следва да извършва следните дейности:
Съблюдава коректното и навременно изпълнение на дейностите по проекта;
Съблюдава спазването на всички нормативни документи на ОП „Околна среда” и общите
нормативни документи за изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС
Изготвя справките и докладите за напредъка по изпълнение на проекта (технически и
финансови), като идентифицира своевременно несъответствия и проблеми и предлага
корективни действия за преодоляването им;
Подпомага общината при провеждане на процедурите за възлагане на външни
изпълнители на дейностите по проекта;
Следи за коректното изпълнение и отчитане на договорите, съгласно изискванията на
ЗОП;
Обезпечава правно-нормативното обслужване на проекта, включително относно спазване
на изискванията и нормативните документи на ОПОС;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 20072013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на
Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите
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Идентифицира и докладва своевременно на ръководителя на проекта за констатирани
нередности при изпълнението на проекта, както и за случаи, в които може да се
предполага, че са налице нередности.
Организира отстраняването на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на
проекта;
При извършване на разходи по договорите се произнася по съответствието на разхода с
поетото задължение.
Съдейства при подготовката на необходимите протоколи и условия за започване на
строителство, в които има задължително участие на Възложителя или на негов
упълномощен представител.
Подпомага Общината, в качеството й на Възложител по смисъла на Закона за устройство
на територията или участва от нейно име в оформянето на техническите протоколи и
съгласувателни процедури в процеса на изпълнение на договорите за строителство и
строителен надзор, според изискванията на действащото законодателство.
Контролира дейността на строителния надзор.
Контролира създаването на качествена система за контрол на строителя и строителния
надзор на обекта.
Информира своевременно ръководителя на проекта при промяна на напредъка на
работите, който води до натрупване на закъснение.
идентифицира необходимостта от документи/становища/разрешителни от местни и
национални органи и институции във връзка с изпълнението на проекта;
Съдейства за повишаване на административния капацитет за управление и изпълнение на
инвестиционни проекти, финансирани от Европейския съюз.
Във връзка с правилното изпълнение и отчитане на дейностите по проекта, включително на
тези възложени на външни изпълнители, Община Мездра (по-конкретно ЗИП) ще има
задължението да следят за спазването на всички изисквания на нормативните документи на
ОПОС и указанията на МФ относно разходването на средства по Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС, в това число:
поддържането на адекватна счетоводна аналитичност в рамките на съществуващата
счетоводна система на Община Мездра за всички свързани с проекта транзакции;
верифициране на разходите, вкл. цялостно наблюдение и контрол върху финансовия и
физическия напредък по проекта за потвърждаване на приемливостта на разходите;
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Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите
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Преди плащане упълномощени представители на Община Мездра (членове на ЗИП) ще
извършват 100% документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на
строително-ремонтните работи за удостоверяване извършването на заявените за плащане
дейности, базирана на техническите спецификации и договорите с външни изпълнители по
проекта.
7. Цели и очаквани резултати настоящата обществена поръчка
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури външна техническа помощ на ЗИП за
организация и управление на проект Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на
ПСОВ - Мездра”. Очакваните резултати от подпомагане на ЗИП от Изпълнителя
(Консултанта) по настоящата обществена поръчка са следните:
Успешно изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и
индикатори на проекта.
Спазване условията на ДБФП, сключен между Община Мездра и ДО на ОП „Околна
среда 2007-2013“.
Ефикасно финансово управление на проекта.
Подготвени доклади, отразяващи напредъка на работите по проекта.
Изготвени и предадени в срок всички доклади и справки, съгласно изискванията на
ОПОС.
Верифицирани суми и избягване на финансови корекции по проекта.
Подпомагане на ЗИП за надлежно оформен и поддържан архив по проекта, съгласно
изискванията на ОП „Околна среда“ 2007-2013.
Ефективно приложени процедури и вътрешни правила за организацията на работа и
комуникация в ЗИП.
Изграждане и поддържане на положителен имидж на целия проект сред всички
заинтересовани страни.
Качествено и в срок изградени обекти по проекта.
Изготвен и одобрен окончателен доклад за изпълнение на проекта.
Координация и контрол на дейността на всички външни изпълнители, избрани чрез
процедури за обществени поръчки
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8. Предпоставки (допускания) и рискове
Рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, но
не се ограничават само до изброените:
Предпоставки за успешното изпълнение на договора за консултантски услуги:
Финансирането е осигурено и Възложителят ще извършва плащанията към Изпълнителя
своевременно;
Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са необходими за
успешно изпълнение на задълженията му;
Изпълнителите на договорите за строителство и инженеринг, както и другите
изпълнители на договорите (строителен надзор, одит и др.) ще са с достатъчен технически
и експертен потенциал, които ще осигурят необходимите екипи и договорите ще
приключат в рамките на договорените срокове и бюджети и през Времето за съобщаване
на дефекти няма да има необичайни проблеми;
В състава и отговорностите на страните, участващи в изпълнението на обектите, няма да
настъпят съществени промени.
Всички страни, свързани с изпълнението на обектите, ще си сътрудничат за гладкото и
своевременно изпълнение на дейностите, предвидени в отделните договори.
Рискове за успешното изпълнение на договора за консултантски услуги:
Забавяне или липса на финансиране;
Процедурите за избор на Изпълнител на договорите за строителството и инженеринг и
подписването на съответните договор няма да приключат едновременно с процедурата за
избор на Инженер–консултант (строителен наздор);
Промяна на законодателната рамка в строителния сектор по време на изпълнение на
обекта;
Закъснение поради неуточнени проектни решения или бездействие на Изпълнителите;
Закъснение поради необичайно неблагоприятни климатични условия по време на
строителството.
9. Обхват на дейността на изпълнителя (Консултант) по настоящата обществена
поръчка
Настоящата техническа помощ трябва да подпомага ЗИП, като дейностите, които изпълнява
не трябва да се припокриват с тези на ЗИП, за да се избегне двойно финансиране.
Външната консултантска помощ ще изпълнява следните основни дейности:
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 20072013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на
Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите
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9.1. Актуализация/Разработване на детайлна система за финансово управление и
контрол (СФУК) на дейностите в рамките на проекта включително:
определяне на основните етапи във връзка с изпълнението на проекта;
разработване на подробно описание на комуникационните връзки и взаимоотношения в
рамките на Звеното за изпълнение на проекта, между ЗИП и външния консултант и
останалите изпълнители на договори в рамките на проекта;
разработване на детайлни и конкретни правила и процедури във връзка с управлението и
контрола на настоящия проект, въз основа на съществуващите в рамките на община
Мездра общи правила и процедури във връзка с управление на средства от Европейския
съюз и други публични средства (в т.ч. правила за изготвяне и съгласуване на процедури
по ЗОП; правила за извършване на дейности по документални верификации в рамките на
проекта; правила за извършване на дейности по разплащания с изпълнители в рамките на
проекта и осчетоводяване на разходите в рамките на проекта; правила във връзка с
извършване на проверки на място за целите на проекта; правила във връзка с методите за
администриране и докладване на нередности по проекта; правила във връзка с
осъществяване на мерките за информация и публичност и всички други правила
необходими във връзка с ефективното и качествено управление на проекта);
разработване на план-график за мониторинг с конкретни мерки и отговорни лица, които
да ги осъществяват на база по-горе описаните процедури.
обучение на служителите на ЗИП за прилагане на разработените процедури.
9.2. Текущи дейности за реализацията на проекта:
Първоначален преглед на техническата документация по проекта и становище във връзка
със започване на строителството.
Координация на процеса на съгласуване на техническата документация по проекта и
издаване на разрешителни за строеж. Идентификация на необходимостта от документи
/становища/ разрешителни от местни и национални органи и институции във връзка с
изпълнението на проекта и организиране на необходимите действия за получаването им.
Съдействие при комуникацията и кореспонденцията с компетентни органи (РИОСВ,
Басейнова дирекция, РЗИ, ВиК Враца и др.) чрез изготвяне необходимата кореспонденция
и организиране логистично съгласуването на проектната документация при необходимост.
Изготвяне експертни технически и финансови становища и анализи по документи и
казуси, свързани с изпълнението на проекта.
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Осъществяване на проверки на докладите за напредък на всеки от изпълнителите на
дейности по проекта и проверки на място на договорите с изпълнители за отчитане
напредъка по изпълнение на дейностите по проекта;
Осъществяване на последващ контрол върху попълнените от страна на експерт
мониторинг контролни листа и доклади от проверки на място;
Преглед на актовете за извършено СМР;
Верификация на разходите по проекта преди включването им в искания за средства;
При извършване на разплащания по договорите произнасяне по съответствието на разхода
с поетото задължение.
Изготвяне на авансови (при необходимост) и междинни искания за средства, доклади за
напредък, тримесечни доклади за напредък и месечни справки и представяне за
съгласуване и одобрение от Ръководителя на проекта и кмета на общината;
Следене и отчитане паричните потоци по проекта, съгласно заложените в ДБФП и
договорите с изпълнителите графици/начини на плащания;
Осъществяване на контрол върху правилното осчетоводяване на разходи и разплащанията
с изпълнителите в рамките на проекта;
Осъществяване на второ ниво на контрол и проверка на попълнените декларации за
нередности и при необходимост на доклади за установени нередности в рамките на
проекта;
Осъществяване на контрол и проверка на изпълнението на мерките за информация и
публичност;
Техническо консултиране на служителите от Звеното за изпълнение на проекта във връзка
с провеждането на проверки на място от страна на МЗ и УО на ОПОС и други
проверяващи и одитиращи институции и съдействие при коригиране на установените
несъответствия и изпълнение на предписанията от проведени одити и проверки на място;
Следене промените в съществуващите изисквания и препоръки на УО на ОПОС и
уведомяване ръководителя на проекта и ЗИП за тях; Осъществяване контрол за
съответствието на изработените в рамките на проекта документи с изискванията на
ОПОС.
Координация и съблюдаване на напредъка по изпълнение на проекта, посредством
контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици
по отделните дейности в рамките на проекта и влиянието им върху графика за
осъществяване на проекта;
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Към спецификацията е приложено подробно описание на дейностите съгласно ДБФП.
9.3. Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им.(
9.4. Осъществяване на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по
реализиране на проекта и изготвяне на доклади за изпълнение на възложените на
изпълнителите задачи
9.5. Докладване за отчитане дейността на Консултанта.
Изготвяне на встъпителен доклад.
Изготвяне на тримесечни доклади.
Изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на договора за техническа помощ.
9.6. Изготвяне на окончателен
изискванията на ДБФП.

доклад

за изпълнението на проекта, съгласно

9.7. Изготвяне на окончателно искане за средства по проекта.
10. Изисквания към екипа на външния консултант
За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи ключови експерти и
неключови експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката. Изискванията към
екипа на изпълнителя са посочени в обявлението за откриване на процедурата и указанията за
участие.
11. Докладване
За изпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят изготвя и предоставя
на Възложителя доклади, чиято форма се съгласува с Възложителя, както следва:
встъпителен доклад - в края на 1-и месец;
тримесечни междинни доклади за изпълнението на задълженията си по договора през
изтеклия период;
окончателния доклад за изпълнението на проекта.
Възложителят представя на Изпълнителя коментарите си по внесените доклади в 10 дневен
срок. В случай че Възложителя не представи своите коментари в този срок, докладите се
считат за одобрени от него.
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Коригираните версии на докладите, след обсъждане и при необходимост, трябва да бъдат
предадени от Изпълнителя в срок от 15 дни след получаване на коментарите, но в рамките на
определеното за дадената дейност време.
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ОБРАЗЕЦ № 1
ОФЕРТА
Настоящата оферта е подадена от …………………………………………….............................
(наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)
и подписана от………………….………………………………..………………….......................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ………………………………………………….……………….....................
(длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител
на обществената поръчка с предмет: „Външна техническа помощ за управление на проект
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра”, при
условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане
на ............ (.........................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване
на оферти.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата
оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно
гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с
изискванията, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
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СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
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2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.1
Данни за подизпълнителя/ите:
............................................................. …………………………………………….............................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)
Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от
стойността на обществената поръчка.
Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:
......................................................................................................................................................2
Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за
участие, описани в приложения списък.

Подпис и печат:……………...............

Дата:………………2012 г.

(име и длъжност)

1

Ненужното се зачертава.

2

Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.
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ОБРАЗЕЦ № 2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование:....................................................................................................................
(наименование на участника/подизпълнителя)
2. Координати:
Адрес:…………………………………………………………………………….....................................
Телефон:………………………….
Факс: ………………………………...
Е-mail: ……………………………….
3. Лице, представляващо участника.....................................................................................................
(трите имена)
…………………….……….…………………………………………….………......................................
(длъжност)
4. Лице за контакти:.……….………………………………………...............................
(трите имена)
…………………….……….…………………………………………….………......................................
(длъжност)
Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………......................................
5. Обслужваща банка……………………………………………………….…..........................
(наименование на обслужващата банка)
…………………………………………………………………………………….....................................
(адрес на банката)
………………………………………………………………………………………………………............
(IBAN сметка, BIC код на банката)
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
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Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………..........................................

Подпис и печат: ………………….

Дата:
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ОБРАЗЕЦ № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т.2 и 3 от ЗОП
Подписаният/ната ........................................................................................................, ЕГН ....................,
с л.к. № ............................., издадена на ........................... г. от ....................-гр............., в
качеството ми на .................................................... (посочва се качеството на законния
представител) на „.............................” .......... (посочва се точното наименование на
участника/член на обединението/подизпълнител и правно-организационната му форма), вписано
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК .........................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс;

система,

подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Участникът, когото представлявам не е обявен в несъстоятелност;
3. Участникът, когото представлявам не е в производство по ликвидация или в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове3.
3

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП: Изискванията по т. 1 от декларацията се прилагат както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично
дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ч л.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за
лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;
6. при участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя.
Когато едноличен собственик на капитала е юридическо лице, декларация се представя от управителя на юридическото лице –
едноличен собственик на капитала.
7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.
8. от прокуристите на участника – ако има такива
Съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП: За обстоятелствата по т. 2 r 3 от декларацията, когато участникът е юридическо лице, е
достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

дей

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
гр. Мездра”

по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България,
чрез оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата:……………….

ДЕКЛАРАТОР: ..……….

/Подпис/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"

дей

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
гр. Мездра”

по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България,
чрез оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

ОБРАЗЕЦ № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 2 от ЗОП
Подписаният/ната ........................................................................................................, ЕГН ....................,
с л. к. № ............................., издадена на ........................... г. от ....................-гр............., в
качеството ми на .................................................... (посочва се качеството на законния
представител) на „.............................” .......... (посочва се точното наименование на
участника/член на обединението/подизпълнител и правно-организационната му форма), вписано
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК .........................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Участникът, когото представлявам:
а) не е в открито производство по несъстоятелност, не е със сключено извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон не се намира
в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни
актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда или не е
преустановил дейността си4.
4

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП: Изискванията на т. 2 от декларацията, когато е посочено от Възложителя в обявлението се
прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ч л.2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;
6. при участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя.
Когато едноличен собственик на капитала е юридическо лице, декларация се представя от управителя на юридическото лице –
едноличен собственик на капитала.

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.
8. от прокуристите на участника – ако има такива
Съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП: За обстоятелствата по т.1 от декларацията, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно
подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ПРОЕКТ: DIR-51011116-74-158
„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
гр. Мездра”

по-добър живот

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България,
чрез оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

б) няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл.162, ал.2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията–посочва се изрично) няма парични задължения, свързани с плащането
на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на
държавата, в която е установено.
в) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 години.
г) не е бил виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение
2. Аз лично не съм:
а) лишен от правото да упражнявам строителна дейност или друга, попадаща в обхвата на
дейност на настоящата обществена поръчка.
б) осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс

Дата ……………..

ДЕКЛАРАТОР............................

/ Подпис /

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България,
чрез оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

ОБРАЗЕЦ № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
Подписаният/ната ........................................................................................................, ЕГН ....................,
с л. к. № ............................., издадена на ........................... г. от ....................-гр............., в
качеството ми на .................................................... (посочва се качеството на законния
представител) на „.............................” .......... (посочва се точното наименование на
участника/член на обединението/подизпълнител и правно-организационната му форма), вписано
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК .........................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица по смисъла на ЗОП с
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация5;
2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
гр: ..........................
5

Декларатор: ........................

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП: Изискванията на т. 1 от декларацията се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ч л.2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;
6. при участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя.
Когато едноличен собственик на капитала е юридическо лице, декларация се представя от управителя на юридическото лице –
едноличен собственик на капитала.

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.
8. от прокуристите на участника – ако има такива
Съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП: За обстоятелствата по т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно
подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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чрез оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

ОБРАЗЕЦ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният ................................................................................................................................
(трите имена)
……………………………………………………………………………………………….......................
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................
(длъжност)
на участник: ………………………………………………………………………................................
(наименование на участника/член на обединение/подизпълнител)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
съм запознат/а и ще спазвам етичните клаузи на обществената поръчка, посочени в настоящата
документация6.

ДЕКЛАРАТОР: ...........................
(подпис, печат)

Дата: …………………..

6

Декларацията се попълва от участник/член на обединиение/подизпълнител – физическо лице, както и от представляващия участника/член на
обединението/подизпълнител.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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чрез оперативна програма„Околна среда 2007-2013г.”

ОБРАЗЕЦ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният.................................................................................................................................
(трите имена)
……………………………………………………………………………………………….......................
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................
(длъжност)
на участник: ………………………………………………………………………................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. При възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет няма да ползвам/ще ползвам
подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)
Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са:
............……………………………….................................................................................................
(наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)
представляван от...........................................................................................................................
(трите имена, ЕГН)
в качеството си на………………..………….………........................................................................
(длъжност)
2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е
…………………………….……..
3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от
подизпълнителя/ите е……………………….……..
3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения
подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия,
бездействия и работа.
ДЕКЛАРАТОР: .............................. 7
(подпис, печат)

Дата: ...................

7

Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно
споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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ОБРАЗЕЦ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният.................................................................................................................................
(трите имена)
……………………………………………………………………………………………….......................
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................
(длъжност)
на участник: ………………………………………………………………………................................
(наименование на подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ,
че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Външна техническа помощ за подготовка на проект „Доизграждане на
канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра” като подизпълнител
на..............................................................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРАТОР: ........................... 8
(подпис, печат)

8

Дата: ………………….

Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
12
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КОХЕЗИОНЕН ФОНД
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„Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – Решения за
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по-добър живот
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ОБРАЗЕЦ № 9
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО И ОБОРОТА ОТ СХОДНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ПРИКЛЮЧЕНИ ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

ОБЩ ОБОРОТ
2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОБЩО
ОБОРОТ ОТ СХОДНИ ДЕЙНОСТИ
(подготовка и/или управление на инвестиционни инфраструктурни проекти във ВиК
сектора)
2009 г.

2010 г.

2011 г.

ОБЩО

Подпис и печат:..........................

Дата:....................................

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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ОБРАЗЕЦ № 10
СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СХОДНИ
ОБЕКТИ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
Подписаният.................................................................................................................................
(трите имена)
……………………………………………………………………………………………….......................
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................
(длъжност)
на участник: ………………………………………………………………………................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
В последните три години, към датата на подаване на офертата, представляваният от мен
участник е изпълнил следните договори, релевантни съгласно изискванията на одобрената
документация:
Предмет на
договора

Възложител

Стойност на
договора

Период на
изпълнение

Подпис и печат:..........................

9

Процент на
изпълнение
на
участника9

Приложен
документ за
доказване на
посочените
факти

Дата:....................................

В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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ОБРАЗЕЦ № 11
Списък на екипа
Име, презиме, фамилия

Длъжността, която ще
изпълнява лицето при
изпълнение на обществената
поръчка

Вида на
правоотношението
на лицата с
участника
(трудово,
гражданско,
договор за
управление, друго)

КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ

Дата ...................

Подпис : ...........................
(Име и фамилия на представляващия участника)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
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РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
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ОБРАЗЕЦ № 12
АВТОБИОГРАФИЯ
1. Фамилия:
2. Име:
3. Дата на раждане:
4. Националност:
5. Образование:
Учебно заведение

Получени степен(и) или
диплома(и):

(От дата – до дата)

6. Членство в професионални организации:
7. Понастоящем заемана длъжност:
8.

Трудов стаж във фирмата:

9.

Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит
От дата – до
дата

Място

Компания

11. Друга информация от практическо
квалификация и опит, публикации и др.)

Длъжност

значение

Описание

(доказателства

за

професионалните

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
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СТРАТЕГИЧЕСКА
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Министерството на околната среда и водите
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Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България,
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12. Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се
прилагат, като самостоятелни документи към нея):

13. Декларирам, че съм съгласен и ще бъда на разположение през целия период на изпълнение на
проекта.
............……
Дата: ………………….

Подпис:…………………

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
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СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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ОБРАЗЕЦ № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният.................................................................................................................................
(трите имена)
……………………………………………………………………………………………….......................
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................
(длъжност)
на участник: ………………………………………………………………………................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
безусловно приемам клаузите и условията на приложения към настоящата документация проект на
договор.

ДЕКЛАРАТОР: .............................. 10
(подпис, печат)

Дата: .........

10

Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника
или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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ОБРАЗЕЦ № 14
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ДО: ....……………………………………………………………………………………..................
(наименование на Възложителя)
ОТ:..............................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК:..................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Външна техническа помощ за управление
на проект „Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр.
Мездра”.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени
в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
І. Представяне на участника:
Представяне на участника – описва се накратко историята на участника (партньорите в
обединението) и подизпълнителите му, както и връзка между тях при работа по други
аналогични проекти.
Правен статут на участника – описва се накратко правният статут на участника (партньорите
в обединението) и подизпълнителите му, вкл.:


пълно наименование;



адрес на регистрация и управление;



правна форма и структура, вкл. дъщерни дружества и участия в други дружества.

Описание на опита на участника в подобни проекти, по смисъла на настоящата документация.
ІІ. Обосновка на участника
Разбиране на участника на изискванията на Възложителя заложени в Техническата
спецификация.
В тази част на офертата всеки участник трябва да представи своето разбиране относно предмета на
поръчката по същество, с което да убеди Възложителя, че разбира същността и изискванията на
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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поръчката; при необходимост, може да предложи изпълнение на дейност, която не е включена в
спецификацията, но без която, според участника, няма да се постигнат очакваните резултати.
Мнение по основните въпроси, свързани с постигането на целите на договора.
Участникът следва да изрази своето лично мнение по най-важните въпроси от изпълнението на
поръчката във връзка с постигане целите на поръчката.
Коментари/обяснение на предпоставките, оказващи влияние върху изпълнението на
договора.
Всеки участник следва да разпише подробно предпоставките и условията, които могат да окажат
влияние върху изпълнението на договора.
Коментари/обяснение на рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора.
Всеки участник следва да разпише подробно всички възможни според него рискове, които могат
евентуално да окажат влияние върху изпълнението на договора. Следва да се предложат конкретни и
адекватни мерки за намаляване вероятността от евентуалното настъпване на рисковете.
ІІІ. Стратегия на участника
Описание на предлагания подход за изпълнение на услугата и описание на процеса на
управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя.
Всеки участник следва да разпише всеобхватно подхода, който е избрал и който ще прилага при
евентуалното му избиране за изпълнител на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо
представен и адекватен на предмета на поръчката. Следва да се опише и начинът, по който
участникът ще управлява изпълнението на договора с Възложителя с оглед постигане на целите и
резултатите от договора.
Описание на вътрешния контрол, който Изпълнителят ще упражнява.
Всеки участник следва да предложи механизъм за вътрешен контрол, който като евентуален
изпълнител, ще упражнява по време на реализирането на договора с цел успешното изпълнение на
всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати.
Списък и описание на дейностите, необходими за постигане целите на договора и на
изискванията на Техническата спецификация.
Всеки участник следва да опише подробно всички дейности, които са необходими за изпълнение на
поръчката в съответствие с Техническата спецификация. При необходимост, може да предложи
изпълнение на дейности, които не са включени в спецификацията, но без които, според участника,
няма да се постигнат очакваните резултати.
Описание на очакваните резултати от услугата и на начина за постигането им.
Всеки участник трябва да обясни конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в случай,
че той бъде избран за Изпълнител и да опише по какъв начин ще постигне тези резултати.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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Описание на начините, по които Възложителят може да гарантира устойчивост на
резултатите.
Всеки участник следва да представи свое предложение относно това как Възложителят може да
осигури устойчивост на резултатите след приключване изпълнението на договора.
Методи и инструменти за изпълнение на услугата.
Всеки участник следва да разпише подробно предлаганите от него методи за изпълнение на
поръчката. Тези методи следва да са конкретни и подходящи за изпълнението на услугата. Всеки
участник следва да разпише подробно предлаганите от него инструменти за изпълнение на
поръчката. Тези инструменти следва да са конкретни и подходящи за изпълнението на услугата.
Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между експертите
във връзка с изпълнение на дейностите.
Всеки участник трябва да обясни по какъв начин ще извърши разпределение на задачите и
отговорностите между предлаганите от него специалисти, така че успешно да изпълни поръчката.
Описание на планираната организация във връзка с постигането на целите и
очакваните резултати на поръчката.
Всеки участник следва да представи организацията, която възнамерява да създаде, във връзка с
изпълнение на поръчката, така че да бъдат постигнати нейните цели и резултати.
ІV. В случай на участник – обединение:
Ясно посочване на приноса на всеки от членовете на обединението, както и на
разпределението на задачите и връзката между тях.
Начин на комуникация между отделните членове на обединението.
V. При наличие на подизпълнители:
Ясно посочване на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителите.
VІ. Допълнителна информация. Участникът може да представя всяка допълнителна информация,
по своя преценка, която може да бъде необходима за изясняване на неговите предимства и
недостатъци при реализацията на проекта.
Участникът може да представя всяка допълнителна информация, по своя преценка, която може да
бъде необходима за изясняване на неговите предимства и недостатъци при реализацията на проекта.
Дата ...................

Подпис : ...........................

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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ОБРАЗЕЦ № 15

ЦЕНОВАОФЕРТА
ДО:

………………………………………………………………………………………..................
(наименование на Възложителя)

ОТ:..............................................................................................................................................
(наименование на участника)
с адрес:......................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ................................., e-mail:
ЕИК:...................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .........................................................
Разплащателна сметка:
IBAN сметка.........................................
BIC код на банката .............................
Банка: ...................................................
Град/клон/офис: ...................................
Адрес на банката:.................................

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
правителството на Република България представлявано от
Министерството на околната среда и водите
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Външна техническа помощ за
управление на проект „Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр.
Мездра”.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени
в Техническите спецификации на настоящата поръчка.
За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена без ДДС:
.....………………. лв. (………………..…….....……………………………………).
(словом)
Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, направени от участника за
извършване на услугите по обществената поръчка, съгласно техническата спецификация към
тръжната документация.
Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.
В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за добро
изпълнение по договора в размер на 3% от стойността му.
Прилагаме таблица с подробна разбивка и начин на формиране на посочените цени.

Подпис и печат: …………….

Дата……………….

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
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ОБРАЗЕЦ № 16
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подписаният.................................................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................
(длъжност)
на участник: ………………………………………………………………………................................
(наименование на участника)
с настоящото заявявам, че желая да закупя документация за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане на канализационната мрежа и
изграждане на ПСОВ – гр. Мездра”.
Декларирам, че данните за издаване на фактура за закупуване на документацията и за представяне на
отговори на запитвания, по реда на ЗОП, са както следва:
1. Наименование:....................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК:
МОЛ:
2. Координати:
Адрес:…………………………………………………………………………….....................................
Телефон:………………………….
Факс: ………………………………...
Е-mail: ……………………………….
3. Лице, представляващо участника.....................................................................................................
(трите имена)
…………………….……….…………………………………………….………......................................
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
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(длъжност)
5. Обслужваща банка……………………………………………………….…..........................
(наименование на обслужващата банка)
…………………………………………………………………………………….....................................
(адрес на банката)
………………………………………………………………………………………………………............
(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………..........................................

Подпис и печат: ………………….

Дата:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз,
чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата
Община Мездра
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра
НАЦИОНАЛНА
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
СТРАТЕГИЧЕСКА
отразява официалното становище на Европейския съюз и
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013
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Министерството на околната среда и водите
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Приложение № 1 към ценовата оферта на......................................................
Начин на формиране на цената

№

Eксперти

човекодни

единична цена
(без ДДС)*

Период на изпълнение
общо
начална дата

крайна дата

*Цената за човекоден следва да включва освен разходите за труд и всички административни, командировъчни,
организационни и други присъщи за изпълнението на договора разходи
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР
№ DIR-51011116-С038 –U-......
за възлагане на
„Външна техническа помощ за управление на проект
„Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ Мездра”,
Финансиран по ДБФП № DIR-51011116-С038
Между
Община Мездра
И
.................................

Дата: .................2013 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви
НАЦИОНАЛНА
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
2007-2013
България представлявано от Министерството на околната среда и водите

1

Община Мездра
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Днес, ...........г., между
ОБЩИНА МЕЗДРА със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ЕИК 000193371,
представлявана от Иван Аспарухов - Кмет на общината и Вилма Йорданова - главен
счетоводител, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
И
[Наименование на фирмата на изпълнителя]” [правноорганизационна форма], ЕИК: [],
седалище и адрес на управление [], представлявано от [трите имена на представляващия или
изрично упълномощено лице] - [длъжност], наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от
друга страна, всеки от тях по-нататък наричан и “Страната”, а заедно – “Страните”
се сключи настоящият Договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) С настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
извърши, срещу възнаграждението, посочено по-долу, консултантски услуги по управление на
дейностите на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.
„Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Мездра”, като изпълнява
следните основни дейности:
1. Актуализация/Разработване на детайлна система за финансово управление и контрол
(СФУК) на дейностите в рамките на проекта.
2. Текущи дейности
спецификации.

за

реализацията

на

проекта,

посочени

в

Техническите

3. Осъществяване на периодични срещи с членовете на ЗИП за обсъждане на напредъка
по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите, доставките
и строителството, както и подготовка на експертни становища за тяхното
преодоляване и решаването им
4. Осъществяване на редовни срещи с екипите на другите избрани изпълнители по
реализиране на проекта и изготвяне на доклади за изпълнение на възложените на
изпълнителите задачи
5. Докладване за отчитане дейността на Консултанта
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6. Изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на проекта, съгласно изискванията
на ДБФП
7. Изготвяне на окончателно искане за средства по проекта.
(2) Изчерпателното изброяване на обхвата на Работите се съдържа в Техническите спецификации
– неразделна част от Договора.
Чл.2. Авторските права върху изработеното в рамките на този договор, както и съпътстващата
го документация, в т.ч. и докладите, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е до приемане на окончателния доклад за
Проекта от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013
г. (УО на ОПОС).
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено
уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представяне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички
необходими документи за започване изпълнението на настоящия договор.
(3) Индикативният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка 24 (двадесет и
четири месеца), но не по-късно от 17.03.2015 г., когато е крайният срок за изпълнение на
Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП).
(4) В случай на удължаване на ДБФП, срокът за изпълнение на настоящата поръчка се удължава
съответно до окончателното приключване на дейностите по ДБФП. За периода на удължаване
изпълнителят няма право на допълнително заплащане.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете и при условията на
същия;
2. при поискване да получава информация за хода на изпълнението по договора;
3. да осъществява, чрез упълномощени лица, оперативен контрол за правилното и ефективно
изпълнение на настоящия договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
организация;
4. да дава писмени указания, чрез упълномощени от него лица, относно изпълнението на
дейностите по настоящия договор;
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5. да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение;
6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от частите по
изпълнението по т. 1, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание
и качество на Техническите спецификации – приложение към настоящия договор;
7. да не приеме изпълнението или която и да е негова част, ако то не съответства в значителна
степен по обем и качество на изискванията на Техническите спецификации – приложение към
настоящия договор и не може да бъде изменено, допълнено или преработено.
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера и при условията и
сроковете на настоящия договор, независимо от плащанията към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от страна
на УО на ОПОС по Проекта;
2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични документи, необходими за изпълнение на
договора;
3. да приеме изпълнението на договора, в случай че изпълнението отговаря на изискванията на
Техническите спецификации – неразделна част от настоящия договор;
4. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението на отделен етап и/или окончателното
изпълнение е/са върнати за корекции, като посочи и мотивира бележките си;
5. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово
плащане, междинни плащания и окончателно плащане, съгласно условията определени в
настоящия договор;
6. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за
качественото изпълнение на дейностите по настоящия договор.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор;
2. да получи част от цената на договора, съответстваща на изпълнените работи от предмета на
настоящия договор, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини,
за които страните не отговарят.
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата, при условията и сроковете на този
договор;
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4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на
дейностите по договора.
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълнява всички дейности и задължения, предвидени в Техническите спецификации –
неразделна част от настоящия договор;
2. да изпълни възложената му работа с грижата на добър търговец, качествено, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и сроковете на този договор;
3. да представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработките, предмет на настоящия
договор, във формата и по начина, описан в Техническите спецификации – неразделна част от
настоящия договор;
4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, като
може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;
5. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на органите,
компетентни да съгласуват, одобрят и приемат отделни части от изпълнението, съгласно
действащото законодателство;
6. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в изпълнението за
своя сметка;
7. да осигури изпълнението на договора да бъде извършено от посочените от него
правоспособни лица, съгласно представената оферта за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка;
8. да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да представи под формата на банкова гаранция,
гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от договорната цена;
9. да се придържа към всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконови
нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора;
10. да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма „Околна среда” и договора за
безвъзмездна помощ за реализацията на Проекта;
11. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и
съдържание. Фактурите ще се издават и плащанията ще се извършват в български лева;
12. да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на експертите от екипа си;
13. да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно и съобразно
принципите на професионалната етика;
15. да изпълни задълженията си по този договор в съобразно най-добрите практики в
съответната област;
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15. да превежда средства за изпълнение на своите задължения по договора и да гарантира, че
служителите му получават своето възнаграждение редовно и своевременно;
16. да оказва необходимото съдействие на Управляващия орган на Оперативна програма
„Околна среда” 2007 – 2013 г., Сертифициращия орган, както и на български и европейски
одитиращи органи и други контролни органи, при проверки на място;
17. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
18. да съхранява цялата документация във връзка с изпълнението на настоящия договор, в
съответствие със специфичните правила на договора за безвъзмездна помощ за реализация на
Проекта ;
19. да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лица, упълномощени от него, както и всички компетентни
органи, съгласно действащото законодателство да проверяват или одитират по всяко време
документите и сметките, свързани с дейностите по настоящия договор, както и да правят копия
по време на и след изпълнение на услугите и да съдейства по всякакъв начин на
проверяващите/одитиращи органи;
20. да спазва мерките за информация и публичност при всички дейности и документи, изготвени
в изпълнение на настоящия договор. Изискванията на ОПОС за информация и публичност са
неразделна част от настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите,
свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или
допълнение към същия.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да заменя ключовите експерти по реда посочен в техническата
спецификация, неразделна част от договора.
Чл.8. (1) С подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с
дефинициите на „нередност” и „измама”, както следва:
1. „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в
резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало
ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите,
управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от
собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством
извършването на неоправдан разход.
2. „Измама” (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие,
свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления
или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от
общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името
на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно
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задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от
тези, за които те първоначално са били отпуснати.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали
нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по настоящия договор, в резултат на
констатирани нередности, същият се задължава да ги възстанови, ведно с дължимата лихва.
V. ДОКЛАДВАНЕ
Чл.9. (1) Отчитането на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ще се извършва
чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност.
(2) За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и внесе докладите,
посочени в Техническите спецификации – неразделна част от настоящия договор, във вида и
формата, определени в Техническите спецификации.
(3) В изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя писмени и устни
консултации, както и становища по определени въпроси, в съответствие с изискванията на
Техническите спецификации.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.10. (1) Изпълнението на настоящия договор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по ред
определен от него.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определени от него лица, преглежда предварителния вариант на
докладите, изпратени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 14, ал. 3 и в 5 (пет) дневен срок дава
становище относно необходимостта от преработване/доработване/корекции в доклада.
(3) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се произнесе в сроковете по ал. 2, се счита, че докладите
се приемат без забележки и се пристъпва към окончателното им приемане.
Чл.11.(1) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде становище, че приема окончателния доклад за
изпълнението на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съставя протокол, с който се удостоверява
изпълнението на настоящия договор и се предлага връщането или задържането на гаранцията за
изпълнение.
(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по договора, в протокола се
посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точният
размер на неустойката.
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Чл.12. При своята дейност служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да искат писмени
обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства,
свързани с настоящия договор.
Чл.13. (1) Становищата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставени в изпълнение на настоящия договор
изразяват виждането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са в свободен текст, и не подлежат на
преработване/доработване/корекции, по реда на чл. 10.
(2) Предоставянето на устните консултации и становищата по ал. 1 се удостоверява с паметни
записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на страните по настоящия
договор, които се съхраняват като част от документацията във връзка с изпълнението на
договора.
Чл.14. (1) Окончателното предаване и приемане на докладите по договора се извършва с
приемо-предавателен протокол, подписан от страните.
(2) Становищата и писмените консултации се приемат с приемо-предавателен протокол или на
посочените по-долу e-mail адреси. В случай на изпращане на становищата по електронен път,
становището се счита получено с получаването на потвърждение за това по електронен път.
(3) Преди окончателното им предаване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпрати предварителен
вариант на докладите по настоящия договор на посочените по-долу e-mail адреси, за
предварителен преглед от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на изпращане на разработките
по електронен път, последните се считат получени с получаването на потвърждение за това.
(4) В случай че не е получено потвърждение за получаването по електронен път, в рамките на 24
часа от изпращането, разработката се счита получена.
(5) Сроковете за произнасяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представените за предварително
одобрение разработки, започват да текат от получаване на потвърждение за получаването им по
електронен път, съответно – от изтичане на срока по ал. 4.
VІІ. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл.15.(1) Цената на настоящия договор е ............. лева, без ДДС или ................. лева с ДДС.
(2) Възнаграждението на Изпълнителя се изплаща, както следва:
1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента) от цената на договора.
Авансът е платим в срок до 10 (десет) дни след подписване на договора, срещу представена
фактура. Авансът се приспада пропорционално от всяко междинно плащане по договора.
Условията за получаване на авансово плащане са посочени в проекта на договор.
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2. Тримесечни равни междинни плащания, до достигане на 80% (осемдесет
процента) от цената по договора - в срок до 10 (десет) дни след представяне на
тримесечния доклад по изпълнение на дейностите по управление и представяне на
фактура от изпълнителя.
3. Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от цената на
договора – в срок до 10 дни след приемане на окончателния доклад за изпълнение на
проекта от страна на УО на ОПОС и представяне от страна на изпълнителя на
надлежно оформена фактура.
(3) В описателната част на фактурата, задължително трябва да са посочени наименованието на
оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и
номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.
(4) Първото междинно плащане по ал. 2, т. 2 се извършва след изтичане на три месеца, считано от
сключването на договора.
(5) Последното междинно плащане по ал. 2, т 2. е в размер на цялата останала сума, след
извършване на предходните междинни плащания, до достигане на 80% (осемдесет) процента от
цената на договора и се извършва в срок до 10 (десет) дни след представяне на Окончателния
доклад по Проекта, за одобрение от УО на ОПОС.
(6) Съгласно ДБФП, спирането на плащанията към Бенефициента (Община Мездра) не е
основание за спиране на изпълнението на договорите за обществени поръчки, чрез които се
изпълнява проектът. В тази връзка, плащанията по настоящия договор са дължими, независимо
от плащанията от страна на УО на ОПОС към Бенефициента и не са обвързани с получаването
на средствата от страна на УО на ОПОС, който възстановява средствата по вече извършените
плащания към изпълнителите по Проекта.
(7) Цената на настоящия договор не подлежи на изменение, включително в случай на наложени
финансови корекции по Проекта от страна на УО на ОПОС.
Чл.16.(1) Всички посочени в настоящия договор суми са без включен данък добавена стойност.
Когато е дължим ДДС, съгласно действащото законодателство, същият се начислява.
(2) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:………………………………………....,
Банкова с/ка IBAN…………………………,
BIC…………………………………….............,
IХ. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
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Чл.17.(1) При пълно неизпълнение на задължение по договора, удостоверено по реда на
настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 %
от стойността на договора, до размера на гаранцията за изпълнение.
(2) В случай на забавяне в изпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната
страна дължи неустойка на изправната, в размер на от 0,1% от цената на договора, за всеки
просрочен ден, до изпълнение на задължението, но не повече от 3%.
Чл.18.(1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и пропуснати
ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред,
предвиден в българското законодателство.
(2) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при изпълнението
на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.
Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.19. (1) При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция за
изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността му, или............... лв. по сметка на
Община Мездра:
IBAN: BG82STSA93003325414500
BIC: STSABGSF
БАНКА: „ДСК” ЕАД клон Мездра
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер, в срок до 5 (пет) работни дни след
подписване на приемо-предавателния протокол за окончателно приемане на окончателния
доклад.
(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на разваляне на
договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд – до
решаване на спора.
(5) В случаите по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи
лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои части от гаранцията за изпълнение при установени
дължими неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.20.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на
свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от
това неизпълнение вреди.
(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са възникнали или е
трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.
(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа
от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е
длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за
преустановяване въздействието на непреодолимата сила.
(5) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата
сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика
водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на
чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено уведомява другата
страна за спиране на изпълнението на Договора до отпадането на непреодолимата сила.
(6) След преустановяване въздействието на непреодолимата сила, страната, която е спряла
изпълнението, уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.
(7) Ако след преустановяване въздействието на непреодолимата сила страната, която е поискала
спирането не възобнови изпълнението, другата страна изпраща писмено искане за
възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5
(пет) дни.
(8) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 7, страната не възобнови
изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи
неустойката за неизпълнение на договора.
(9) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не
може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.
ХІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.21.(1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
писмено го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.
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(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат, освен ако
основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на страните се възобновяват
незабавно след отпадане на спирането.
(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.
XІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.22.(1) Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане на
договорената работа, съгласно изискванията на настоящия договор.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за изпълнение.
(3) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено
писмено.
(4) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за
изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че
такава невъзможност е налице.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 40 (четиридесет) дневно писмено
предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено,
некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този
случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по
договора към момента на неговото прекратяване, за което страните подписват протокол, в който
посочват всички изпълнени дейности до момента.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 40 (четиридесет) дневно писмено
предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато повече от 30% (тридесет процента) от стойността на
извършените услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не са изплатени съобразно разпоредбите и сроковете
на настоящия договор.
ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. Страните по настоящия договор нямат право да го изменят и допълват, освен по
изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП
Чл.24. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл.25. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност,
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при
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непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на
територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл.26. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
лица.
(2) За дата на съобщението/известието се смята:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс;
4. датата на получаване на електронно потвърждение за получаване на изпратено по електронен
път известие или 24 часа след датата на изпращане на електронното известие – при изпращане
по електронен път.
Чл.27. Цялата кореспонденция между страните и текста на съставяните документи за
изпълнение на договора са на български език.
Чл.28. Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта, заедно с всички документи за участие в
процедурата, както и техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на
поръчката, представляват неразделна част от настоящия договор.
Настоящият договор е съставен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за
Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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