
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

с предмет:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“

Възложител на процедурата 
Община Горна Оряховица

СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Решение на Кмета на Община Горна Оряховица за откриване на 
процедурата;
Обявление за обществена поръчка;

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възложител

2. Описание на обществената поръчка

3. Методика за оценка на офертите

4. Обособени позиции

5. Възможност за представяне на варианти в офертите

6. Място за изпълнение на обществената поръчка, по съответната 

обособена позиция

7. Срок за изпълнение на обществената поръчка

8. Разходи за участие в обществената поръчка
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И. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
9. Общи изисквания към участниците в процедурата

10. Административни изисквания към участниците в процедурата

11. Изисквания към финансовото и икономическото състояние на 

участниците

12. Изисквания към техническите възможности и квалификацията 

на участниците

13. Срок на валидност на офертите

III. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14. Условия, размер и начин на плащане

15. Задържане и освобождаване на гаранциите

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
16. Място и условия за получаване на документацията

V. РАЗЯСНЕНИЯ
17. Искания за разяснения и условия за представяне на разяснения

VI. ОФЕРТА
18. Подготовка на офертата

19. Изчисляване на сроковете

20. Съдържание на офертите и изисквания

21. Плик № 1

22. Плик № 2

23. Плик № 3

24. Запечатване на офертите

25. Промени и оттегляне на офертите

26. Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите

27. Приемане/връщане на оферти

VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
28. Разглеждане и оценка на офертите

29. Изключително благоприятно предложение

30. Отстраняване на участниците в процедурата

31. Класиране на участниците

32. Приключване на работата на комисията
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33. Обявяване на резултатите

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

34. Основания за прекратяване

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

35. Процедура

36. Срокове за сключване на договор

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

37. Условия, размер и начин на плащане

38. Задържане и освобождаване на гаранцията

XI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

39. Обмен на информация

40. Приложимо законодателство

41. Методика за оценка

з



Партида 00413 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

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

РЕШЕНИЕ
□Проект на решение 
153 Решение за публикуване
Номер: 390 от 20/02/2015 дд/мм/гггг
1Е|А) за откриване на процедура 
□ Б )  за промяна
□  В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:

ЕЗчл. 3, ал. 1 от ЗОП
□  чл. 3, ал. 2 от ЗОП
□  Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 

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

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00413 
Поделение: Община Горна Оряховица
Изходящ номер:________________________________ от дата________
Коментар на възложителя:
"Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна 
Оряховица"

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
[^по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 
□  по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Горна Оряховица
Адрес
пл.Георги Измирлиев №5
Град
Горна Оряховица

Пощенски код
5100

Държава
Република
България

За контакти Телефон
0618 60501

Лице за контакт
Анелия Манева-мл.експерт обществени поръчки
Електронна поща Факс

0618 60203
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя:

Адрес на профила на купувача:

АОП
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Партида: 00413 РЕШЕНИЕ (версия 4)

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
□Министерство или друг държавен орган, 53 Обществени услуги

включително техни регионални или □  Отбрана
местни подразделения □Обществен ред и сигурност

□  Национална агенция/служба ДОколна среда
53 Регионален или местен орган □Икономическа и финансова дейност
□  Регионална или местна агенция/служба □Здравеопазване
□  Публичноправна организация □Настаняване/жилищно строителство и
□  Европейска институция/агенция или места за отдих и култура

международна организация ЦСоциална закрила
□Друго (моля, уточнете):___________  □  Отдих, култура и религия

□  Образование
_________________________________________ □  Друго (моля, уточнете):_____________
1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
□Производство, пренос и разпределение на □Пощенски услуги 

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

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

въглища или други твърди горива
□  Вода □Летищни дейности_______________
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА
И:ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
53 процедура за възлагане на обществена поръчка
□  конкурс за проект
□  процедура за създаване на система за предварителен подбор

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура 53 Ускорена на договаряне с обявление □
Ограничена процедура □  Договаряне без обявление □
Ускорена ограничена процедура □Конкурс за проект - открит и
Състезателен диалог □Конкурс за проект - ограничен и
Договаряне с обявление □
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура □  Договаряне без обявление □
Ограничена процедура □Конкурс за проект - открит □
Договаряне с обявление □  Конкурс за проект - ограничен □
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т. 1 -4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП 53Чл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП □
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП ПЧл. 90, ал. 1, т. от ЗОП □
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП □Ч л. 94, ал. 2 от ЗОП □
Чл. 84, т. от ЗОП □  Чл. 119в, ал. 3, т. от ЗОП □
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
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П артида 00413 РЕШЕНИЕ (версия 4)

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП □Ч л. 105, ал. 1 от ЗОП □
Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП □Ч л. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от □

ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП □ Ч л. 119в, ал. 3, т. от ЗОП □
точка:
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
1Е1 Строителство 
□Доставки
□Услуги___________________________________________________________________
IV. 1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен 
диалог / на конкурса за проект
"Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна 
Оряховица"
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те 
трябва да бъдат описани в това поле)
1У.2) Зелена обществена поръчка
ГУ.2.1) Поръчката е ’’зелена", съгласно обхвата на Националния план 
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

Да □  Не Е2

1У.2.1.1) Продуктова група
□  Копирна и графична хартия ПКлиматици
□  Офис 1Т оборудване □Почистващи продукти и услуги
□  Офис осветление □Конвенционални транспортни средства и

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

системи за зареждане

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

(брой)
(брой)
(брой)
(брой)

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

Да □  Не К1

V: МОТИВИ
У.1) Мотиви за избора на процедура
Естеството на поръчка позволява достатъчно точно да се определи 
техническа спецификация, не са на лице условия за провеждане на 
състезателен диалог и на процедура на договаряне без обявление, 
което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена 
чрез открита процедура.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)____________________________________________________________________
У.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
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Партида: 00413 РЕШЕНИЕ (версия 4)

У.З) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № _________ от дата_________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________ -________ -_________(ппппп-уууу-хххх)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на 
ДДС (в %)

на обща стойност_________ Валута: □  □

VI: ОДОБРЯВАМ_____________________________
1К1 обявлението и документацията за участие
□  обявлението и описателния документ
□  поканата за обществена поръчка
□  поканата за обществена поръчка и документацията 
Ш обявлението и конкурсната програма
□  обявлението_________________________________
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII. 1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша №18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Рупублика

България
Телефон
02 9356113

Електронна поща Факс
02 9807315

Интернет адрес (1ЖЬ):

УИ.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 20/02/2015 дд/мм/гггг
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Партида 00413 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
□Проект на обявление 
БЗ Обявление за публикуване
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00413 
Поделение: Община Горна Оряховица
Изходящ номер:________________________________ от дата________
Коментар на възложителя:
"Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна 
Оряховица."

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Горна Оряховица
Адрес
пл.Георги Измирлиев №5
Град Пощенски код Държава
Горна Оряховица 5100 Република

България
За контакти Телефон

0618 60501
Лице за контакти
Анелия Манева - мл.естперт обществени поръмки
Електронна поща Факс
до ор 104@abv.bg 0618 60203
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://www.g-oryahovica.org/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.g-oryahovica.org/201^ -07-20-16-47-27/86/3531.html
Допълнителна информация може да бъде получена на:

ЁЗСъгласно 1.1)
□  Друго: моля, попълнете Приложение A.I

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

^Съгласно 1.1)
□  Друго: моля, попълнете Приложение A.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
1Ж!Съгласно 1.1)
□  Друго: моля, попълнете Приложение А.Ш

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
□Министерство или друг държавен орган, ^Обществени услуги

включително техни регионални или □  Отбрана
местни подразделения □  Обществен ред и сигурност

АОП
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Партида: 00413 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

□Национална агенция/служба 
Е1 Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба
□  Публичноправна организация
□  Европейска институция/агенция или 

международна организация
□Друго (моля, уточнете):_____________

□  Околна среда
□  Икономическа и финансова дейност
□  Здравеопазване
□  Настаняване/жилищно строителство и 

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

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и 
възложител/и

Да □  Не

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
II. 1) Описание_________________________________________
П.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
"Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна 
Оряховица"
II. 1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата
(Изберете само един обект -  строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка)
IE] (а) Строителство □  (б) Доставки □  (в) Услуги
□Изграждане 
□  Проектиране и 

изпълнение 
Е1 Изпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите

□  Покупка
□  Лизинг
□  Наем
□  Покупка на изплащане
□  Комбинация от 

изброените

Категория услуга N0 
(Относно категориите 
услуги 1 -27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на 
строителството
Община Горна 
Оряховица
код NUTS: BG321

Място на изпълнение на 
доставката

Място на изпълнение на 
услугата

код NUTS: код NUTS:
II. 1.3) Настоящото обявление е за
Е1 Възлагане на обществена поръчка

□  Сключване на рамково споразумение

□  Създаване на динамична система за 
доставки (ДСД)

II. 1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
□  Рамково споразумение с няколко □Рамково споразумение с един

изпълнители изпълнител
Брой:________ или (когато е приложимо)
максимален брой   на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци:_________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________ Валута:
или от: ________д о________  Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

II. 1.5) Кратко описание на поръчката:
Предвижда се изкърпване на асфалтовата настилка, както 
преасфалтиране на участъци или на цели улици, а по улици с 
нетрайна настилка - направа на настилка с трошен камък или с 
фрезован материал. Предвижда се също подобряването на отделни 
компоненти на физическата среда, която е от важно значение за 
качеството на живот и привлекателността на населеното място. 
Ремонта на техническата инфраструктура - пътни настилки, 
тротоари, отводнителни съоръжения, хоризонтална маркировка, 
вертикална сигнализация ще създадат условия за безпрепятствено 
придвижване на моторни превозни средства и пешеходци.
Описанията на отделните видове работи, предмет на настоящата 
обществена поръчка, са описани подробно в техническата 
спецификация на поръчката, неразделна част от настоящите 
указания.
II. 1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (СРУ)________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Оси. предмет 45000000
Доп. предмети 45233252
11.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да СС Не ЕЗ
(вРА) на Световната търговска организация
11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да СИ Не К1
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
СИ само за една обособена СИ за една или повече СИ за всички обособени

позиция обособени позиции позиции
Н.1.9) Ще бъдат приемани варианти___________________________________Да СИ Не ЕЗ
П.2) Количество или обем на поръчката__________________________________________
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо)
В настоящата обществена поръчка Възложителят не залага 
определено минимално количество и обем на изпълнението.
Договорът ще се сключва по единични анализни цени. Обемът и
видовете работа ще се определят от Възложителя с възлагателни 
писма и при осигуряване на финансиране.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 2600000 Валута: ВвК 
или от: ________д о_________  Валута:

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

Да □  Не ^
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Опции се предвижда да се използват:
след:_________месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива):________или: между_________и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след:_________месеца или :  дни от сключване на договора___________________
II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката__________________
Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни   (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението дд/мм/гггг____________________________________

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката_____________________________
111.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 20
000 /двадесет хиляди/ лв., като сумата не надвишава 1 на сто от 
стойността на поръчката. Гаранцията за участие следва да се 
представи в една от следните форми:
- парична сума, внесена по сметка на община Горна Оряховица,
IBAN: BG06UNCR75273343690530, BIC: UNCRBGSF при Уникредит 
Булбанк клон гр. Горна Оряховица
или
- банкова гаранция, която следва да е валидна не по-малко от 
срока на валидност на офертите.
Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 

Гаранцията за участие се задържа, усвоява и освобождава съгласно 
изискванията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на услугата е 3 % /три процента/ от 
стойността на договора без ДДС. Същата може да се внесе по 
банков път, по сметка на Община Горна Оряховица, IBAN: 
BG06UNCR75273343690530, BIC: UNCRBGSF при Уникредит Булбанк клон 
гр. Горна Оряховица или да се представи под формата на банкова 
гаранция /Образец/. Когато участникът представя банкова гаранция 
за изпълнение, валидността на същата е до 30.04.2017 г. 
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или 
освобождава се уреждат с Договора между Възложителя и 
Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не 
се сключва преди спечелилият Участник да представи гаранция за 
изпълнение.
111.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Финансирането на настоящата обществена поръчка ще се осъществява 
със средства от бюджета на Община Горна Оряховица и други 
източници на финансиране.
Възложителят ще изплаща дължимото при осигуряване на финансиране 
и след възлагане на определено количество обем работа, като 
същото трябва да е прието без забележки от Възложителя с 
протокол.
III. 1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
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приложимо):
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, 
когато участникът определен за изпълнител е обединение на 
физически и/или юридически лица.
III. 1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да СИ Не СИ
Ако да, опишете ги:

Ш.2) Условия за участие________________________________________________________
Ш.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да 
участват български и чуждестранни физически или юридически лица, 
включително и техни обединения.
2. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените 
изисквания по точки 10, 11 и 12, ще се прилагат кумулативно за 
обединението като цяло, а не за всеки член на обединението 
поотделно.
3 В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано 
като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на 
обединението сключват споразумение за обединение. Където:
•е определено наименованието на обединението;
•е определен представляващ обединението;
•е разпределено участието на лицата при изпълнение на 
дейностите;
•всички участници в обединението носят заедно и поотделно 
отговорност за изпълнението на договора;
•е записано, че всички участници в обединението са длъжни да 
останат в обединението за целия период за изпълнение на 
договора;
•е записано, че не може да бъдат приемани други участници в 
обединението по време на изпълнението на договора;
•е записано, че обединението - участник е създадено с цел 
участие в подобни процедури.
6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди 
датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, 
копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не е 
регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет 
на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 
класиране и преди подписване на Договора за възлагане на 
настоящата обществена поръчка;
7. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда 
участието на подизпълнител/и, същият се задължава да спазва 
разпоредбите на Раздел VII "Договор за подизпълнение" от ЗОП.
9.8. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда 
участието на подизпълнител/и, участникът представя декларация по 
образец за Участието на подизпълнител/и, в която се посочват 
видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат
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на подизпълнител и съответстващият на тези работи дял в проценти 
от стойността на обществената поръчка, и предвидените 
подизпълнители.
9.9. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
9.10. Участниците следва да са вписани в Централния 
професионален регистър на строителя към Строителната камара за 
изпълнение на строежи от 11-ра (втора) група, Ш - т а  (трета) 
категория. Чуждестранните юридически лица представят съответен 
валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в 
професионален регистър на държавата, в която е установен, или 
представя декларация или удостоверение за наличието на такава 
регистрация от компетентните органи, съгласно националното му 
законодателство.

Ш.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:

Участниците следва да 
представят Годишния финансов 
отчет или някоя от съставните 
му части, когато публикуването 
им се изисква от 
законодателството на държавата, 
в която участникът е установен, 
и/или Удостоверение от банка. В 
случай, че документите са 
публикувани в публичен регистър 
в Република България и 
участникът е посочил информация 
за органа, който поддържа 
регистъра, не се изисква 
тяхното представяне.
1.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.

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
1.Участникът следва да докаже, 
че разполага с финансов ресурс 
за изпъление предмета на 
поръчката в размер на 1 200 000 
лв., съгласно чл. 50, ал. 1 от 
ЗОП.
Забележка: В случай, че 
участникът участва като 
обединение, което не е 
юридическо лице, изброените 
минимални изисквания за 
икономически възможности на 
участниците, се представят за 
участниците, чрез които 
обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор, както и в 
съответствие с разпределението 
на участниците в обединението.

Ш.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

1. Списък на строителството, 
което е еднакво или сходно с 
предмета на обявената 
обществена поръчка, изпълнено 
от участника през последните 5 
(пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (по 
образец № 7).
* Под строителство, „сходно" с 
предмета на поръчката, следва 
да се разбира: дейности по

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
1. Участникът следва да 
представи минимум две 
удостоверения за добро 
изпълнение на строителство от 
списъка Образец № 7, които 
съдържат стойността, датата, на 
която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и 
обема на строителството, както 
и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните
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изграждане и/или ремонт, и/или 
реконструкция и/или други СМР 
на пътища и/или улици от 1-ви 
до 1У-ти клас.
2. Декларация за техническото 
оборудване, с което разполага 
участника за изпълнение 
предмета на поръчката (по 
образец №8)
3. Декларация-списък на 
техническите лица, включително 
на тези, отговарящи за контрола 
на качеството, които ще бъдат 
ангажирани с изпълнение на 
обществената поръчка (по 
образец № 9). Посочените в 
списъка експерти попълват 
декларация за ангажираност (по 
образец 10).
4. Декларация за наличие на 
собствена или наета 
производствена база 
производство на асфалтови 
смеси, инертни материали и 
други материали, необходими за 
изпълнение на предвидените с 
поръчката СМР. Декларацията е 
свободен текст, съдържаща 
местонахождение на базата и 
посочване дали е собствена или 
наета.
5. Участникът следва да 
представи заверено копие от 
Сертификат 1БО 9001:2008 за 
внедрена система за управление 
на качеството, с предметен 
обхват в областта на 
строителството или еквивалент.
6. Участникът следва да 
представи заверено копие от 
Сертификат за разработена и 
внедрена интегрирана система 
за управление на околна среда 
1БО 14001:2004, с предметен 
обхват в областта на 
строителството или еквивалент.

изисквания. Удостоверенията 
следва да съдържат и дата и 
подпис на издателя и данни за 
контакти.
2. Участникът следва да посочи 
в Декларацията Образец № 8, че 
разполага с минимално 
необходимото собствено или 
наето техническо оборудване - 
транспортни средства и 
механизация, които да 
позволяват изпълнение на 
дейностите от предмета на 
поръчката, в съответствие с 
изискванията на техническата 
спецификация, за срока на 
изпълнение на поръчката, както 
следва:
- багер с челен товарач -1 бр. ;
- багер товарач - 1 бр.; - 
самосвал - 3 бр.; - фреза за 
фрезоване на асфалтови настилки
- 1 бр.; - асфалторазстилач за 
полагане машинно на асфалтови 
настилки - 1 бр.; - вибрационен 
валяк- 1 бр.; - гудронатор - 1 
бр.; - фугорезачка - 1 бр.; 
автогрейдер - 1 бр.; - 
водоноска за измиване - 1 бр. 
Забележка: документите 
удостоверяващи наличието на 
посоченото в декларацията 
оборудване се прилагат при 
сключване на договор с 
избраният за изпълнител на 
обществената поръчка.
3. В списък - декларация 
Образец № 9, участниците следва 
да посочат данни за собствени 
или наети технически, като се 
посочи образованието, 
професионалната квалификация и 
професионалния им опит, както 
следва:
- един инженер със специалност 
„Пътно строителство" или 
еквивалентна; с минимум 2 г. 
професионален опит в пътното 
строителство;
- един специалист-контрол на 
качеството, притежаващ 
Удостоверение/Сертификат за 
преминато обучение за контрол 
върху качеството на изпълнение 
в строителството и за контрол 
на съответствието на
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строителните продукти със 
съществените изисквания за 
безопасност съгласно 
изискванията на Закона за 
камарата на строителите и 
Правилника за реда за вписване 
и водене на Централния 
професионален регистър на 
строителя или еквивалентно;
- един координатор по безопасни 
и здравословни условия на труд, 
притежаващ
удостоверение /сертификат за 
завършен курс за длъжностно 
лице по здраве и безопасност 
съгласно изискванията на ЗЗБУТ 
и Наредба №2/2004г. на МРРБ или 
еквиланетно, с доказан опит 
като специалист ЗБУТ - мин. 2 
години;
4. Участникът следва да има на 
разположение за срока на 
изпълнение на договора база за 
производство на асфалтови 
смеси, инертни материали и 
други материали, необходими за 
изпълнение на предвидените с 
поръчката СМР.
5. Участникът трябва да е 
сертифициран по 1БО 9001:2008 - 
система за управление на 
качеството, с предметен обхват 
в областта на строителството 
или еквивалент.
6. Участникът трябва да има 
разработена и внедрена 
интегрирана система за 
управление на околна среда 
1БО 14001:2004, с предметен 
обхват в областта на 
строителството или еквивалент.

Забележка: В случай, че 
участникът участва като 
обединение, което не е 
юридическо лице, изброените 
минимални изисквания за 
техническите възможности и 
квалификация на участниците, се 
представят за участниците, чрез 
които обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор, както и в 
съответствие с разпределението 
на участниците в обединението.
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Партида 00413 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

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

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

увреждания
Ш.З) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
Ш.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  Не □

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

Да □  Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
1У.1) Вид процедура____________________________________________________________
1У.1.1) Вид процедура___________________________________________________________
К! Открита
СИ Ограничена
СИ Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

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

СИ Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

□  Състезателен диалог

1У.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой________
или минимален брой________ и (когато е приложимо) максимален брой_____
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV. 1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да СС Не СС
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен 
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно 
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.___________________________________________________________
ГУ.2) Критерий за оценка на офертите____________________________________________
1У.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)__________________________________________________
Д  най-ниска цена
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Партида. 00413 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

ИЛИ

^икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната 
тежест не е възможно поради очевидни причини)

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

1 Методология на изпълнението 60
2 Ценово предложение 40
1У.2.2) Ще се използва електронен търг Да П  Не ^
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

1У.З) Административна информация_______________________________________
1У.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо)

1У.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да П  Не ^
Ако да, посочете къде:
□  Предварително обявление за ОП □  Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП:________ от________
□  Други предишни публикации (когато е приложимо)________________________________
1У.З.З) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 01 /04/2015 дд/мм/гггг___________________________________________ Час: 16:00
Платими документи Да □  Не К
Ако да, цена (в цифри):________ Валута:
Условия и начин за плащане:

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 01/04/2015 дд/мм/гггг___________________________________________Час: 16:00
IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата:_________дд/мм/гггг______________________________________________________
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□ e s  O d a  П е т  D e n  Q it  Q l t  Q m t  D p l  Q sk  O ft
□  c s  DDE OEL O FR QLV QHU CN L П РТ Q SL DSV
Друг: Български_______________________________________________________________
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:______ дд/мм/гггг___________________________________________________
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или в месеци: или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)_________
1У.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02/04/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00
Място (когато е приложимо): Зала 114 в сградата на Община Горна Оряховица
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да ^  Не □
е приложимо)
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
които представят на комисията изрично нотариално заверено 
пълномощно за настоящата обществена поръчка. На отварянето на 
офертите могат да присъстват още и представители на средствата 
за масово осведомяване и други лица при спазване на установения 
режим за достъп до сградата на Община Горна Оряховица.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ__________________________________________
У1.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да П  Не ^  
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

У1.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да П  Не 
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

У1.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

У1.4) Процедури по обжалване
У1.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

УНП cb8cf99d-1820-4594-8190-8017al а88е90 11
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Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (иИТ):

У1.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел У1.4.2 ИЛИ 
раздел У1.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за
Жалби се подават съгласно чл . 120,  ал. 5, т. 1

при необходимост

подаване на жалби:
от Закона за

обществените поръчки.
У1.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1ЖЬ):

У1.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20/02/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (1ЖЕ):

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възложител
1.1. Възложител на настоящата поръчка е Кметът на Община Горна Оряховица.
1.2. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на 
обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и 
документацията за участие в процедурата.

2. Описание на обществената поръчка и прогнозна стойност
2.1 .Описание на дейностите:

Предвижда се изкърпване на асфалтовата настилка, както преасфалтиране на 
участъци или на цели улици, а по улици с нетрайна настилка - направа на настилка с трошен 
камък или с фрезован материал. Предвижда се също подобряването на отделни компоненти 
на физическата среда, която е от важно значение за качеството на живот и 
привлекателността на населеното място. Ремонта на техническата инфраструктура -  пътни 
настилки, тротоари, отводнителни съоръжения, хоризонтална маркировка, вертикална 
сигнализация ще създадат условия за безпрепятствено придвижване на моторни превозни 
средства и пешеходци.
Описанията на отделните видове работи, предмет на настоящата обществена поръчка, 
са описани подробно в техническата спецификация на поръчката, неразделна част от 
настоящите указания.

2.2. Прогнозна стойност: 2 600 000 без ДДС или 3 120 000 лв. с ДДС.

3. Методика за оценка на офертите
3.1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най -  изгодна оферта“

4. Обособени позиции
4.1. В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

5. Възможност за представяне на варианти в офертите
5.1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

6. Място за изпълнение на обществената поръчка
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Община Горна Оряховица.

7. Срок за изпълнение на възложената обществена поръчка
7.1. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката -  2 /две/ календарни години или 
24 месеца.
Забележка: Срокът ла договора, за изпълнение на възложените работи, започва да 
тече при осигурено финансиране и Възлагателното писмо на Възложителя към 
Изпълнителя и се прекъсва с изпълнението и приемането на възложената работа.

8. Разходи за участие в обществената поръчка
Разходите за подготовка на офертите са за сметка на Участниците в процедурата. 
Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за 
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 
независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата.
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II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
9. Общи изисквания към участниците в процедурата
9.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и 
чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения.
9.2. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по точки
10, 11 и 12, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки член 
на обединението поотделно.
9.3 В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена 
поръчка, членовете на обединението сключват споразумение за обединение. Където:

• е определено наименованието на обединението;
• е определен представляващ обединението;
• е разпределено участието на лицата при изпълнение на дейностите;
• всички участници в обединението носят заедно и поотделно отговорност за 

изпълнението на договора;
• е записано, че всички участници в обединението са длъжни да останат в 

обединението за целия период за изпълнение на договора;
• е записано, че не може да бъдат приемани други участници в обединението по 

време на изпълнението на договора;
• е записано, че обединението - участник е създадено е цел участие в подобни 

процедури.
9.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 
на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към 
офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, 
предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;
9.7. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на
подизпълнител/и, изискванията посочени от точка 10.1 до точка 10.8 се прилагат и за
всеки подизпълнител.
9.8. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на
подизпълнител/и, участникът представя декларация по образец за Участието на
подизпълнител/и, в която се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които 
ще се предложат на подизпълнител и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
9.9. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта.
9.10. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на 
строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от И-ра (втора) група, 
III -та (трета) категория. Чуждестранните юридически лица представят съответен 
валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в професионален 
регистър на държавата, в която е установен, или представя декларация или 
удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно 
националното му законодателство.

10. Административни изисквания към участниците в процедурата
10.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

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

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

кодекс;
• за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
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• за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
10.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност.
10.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
10.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 
закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице -  да не се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато 
неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 
дейността си.
10.5. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или 
дейност, пряко свързана с настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството 
на държавата, в която е извършено нарушението.
10.6. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - 
осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община , установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 
отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски 
за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в 
която участникът е установен.
10.7. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за 
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 
права на работниците.
10.8. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
10.9. Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник 
който да е „свързано лице” по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
10.10. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
10.11. Участникът не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; не е 
свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
10.12. Изискванията по т. 10.1, 10.5, т. 10.7 и т.10.8 се прилагат, както следва:
(а) при събирателно дружество -  за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;
(б) при командитно дружество -  за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници;
(в) 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;
(г) при акционерно дружество -  за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване -  за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
(д) при командитно дружество с акции -  за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон;
(е) при едноличен търговец -  за физическото лице търговец;
(ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 
които представляват участника;
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(з) в случаите по т. 10.12. (а) -  10.12. (ж) - и за прокуристите, когато има такива. Когато 
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 
България.

11. Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците
11.1. Участниците следва да представят Годишния финансов отчет или някоя от 

съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, и/или Удостоверение от банка. В случай, че 
документите са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът 
е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, не се изисква тяхното 
представяне.

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.

11.1.1. Участникът следва да докаже, че разполага с финансов ресурс за изпъление 
предмета на поръчката в размер на 1 200 000 лв., съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението.

Забележка: Задължително условие за допустимостта на участник в 
процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице 
или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в 
пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания за икономически 
и финансови възможности.

12. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на 
участниците

12.1. Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на 
обявената обществена поръчка, изпълнено от участника през последните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офертата (по образец № 7).

* Под строителство, „сходно“ с предмета на поръчката, следва да се 
разбира: дейности по изграждане и/или ремонт , и/или реконструкция и/или други 
СМР на пътища и/или улици от 1-ви до 1У-ти клас.

12.2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за 
изпълнение предмета на поръчката (по образец №8) .

12.3. Декларация-списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи 
за контрола на качеството, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на обществената 
поръчка (по образец № 9). Посочените в списъка експерти попълват декларация за 
ангажираност (по образец 10).

12.4. Декларация за наличие на собствена или наета производствена база 
производство на асфалтови смеси, инертни материали и други материали, необходими 
за изпълнение на предвидените с поръчката СМР. Декларацията е свободен текст, 
съдържаща местонахождение на базата и посочване дали е собствена или наета.
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12.5. Участникът следва да представи заверено копие от Сертификат 180 
9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, с предметен обхват в 
областта на строителството или еквивалент.

12.6. Участникът следва да представи заверено копие от Сертификат за 
разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда 180 
14001:2004, с предметен обхват в областта на строителството или еквивалент.

Минимални технически изисквания към участниците:

12.1.1. Участникът следва да представи минимум две удостоверения за добро 
изпълнение на строителство от списъка Образец № 7, които съдържат стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на 
строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакти.

12.2.2. Участникът следва да посочи в Декларацията Образец № 8, че разполага 
с минимално необходимото собствено или наето техническо оборудване - 
транспортни средства и механизация, които да позволяват изпълнение на дейностите 
от предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на техническата 
спецификация, за срока на изпълнение на поръчката, както следва:

- багер с челен товарач -1 бр.; - багер товарач -  1 бр.; - самосвал -  3 бр.; - фреза 
за фрезоване на асфалтови настилки -  1 бр.; - асфалторазстилач за полагане машинно 
на асфалтови настилки -  1 бр.; - вибрационен валяк- 1 бр.; - гудронатор -  1 бр.; - 
фугорезачка- 1 бр.; автогрейдер -  1 бр.; - водоноска за измиване -  1 бр.

Забележка: документите удостоверяващи наличието на посоченото в декларацията 
оборудване се прилагат при сключване на договор с избраният за изпълнител на 
обществената поръчка.

12.3.3. В списък -  декларация Образец № 9, участниците следва да посочат 
данни за собствени или наети технически, като се посочи образованието, 
професионалната квалификация и професионалния им опит, както следва:

- един инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалентна; с 
минимум 2 г. професионален опит в пътното строителство;

един специалист-контрол на качеството, притежаващ 
Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на 
изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните 
продукти със съществените изисквания за безопасност съгласно изискванията на 
Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на 
Централния професионален регистър на строителя или еквивалентно;

- един координатор по безопасни и здравословни условия на труд, притежаващ 
удостоверение /сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и 
безопасност съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ или 
еквиланетно, с доказан опит като специалист ЗБУТ -  мин. 2 години;

12.4.4. Участникът следва да има на разположение за срока на изпълнение на 
договора база за производство на асфалтови смеси, инертни материали и други 
материали, необходими за изпълнение на предвидените с поръчката СМР.

12.5.5. Участникът трябва да е сертифициран по 1БО 9001:2008 -  система за 
управление на качеството, с предметен обхват в областта на строителството или 
еквивалент.

12.6.6. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система 
за управление на околна среда 1БО 14001:2004, с предметен обхват в областта на 
строителството или еквивалент.



Забележка: В случай, че участникът участва като обединение, което не е 
юридическо лице, изброените минимални изисквания за икономически и техническите 
възможности и квалификация на участниците, се представят за участниците, чрез 
които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, както и в 
съответствие с разпределението на участниците в обединението.

13. Срок на валидност на офертите
13.1. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано 
от крайната дата за подаване на офертите.
13.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на 
валидност на офертата си до момента на подписване на договора за възлагане на 
обществената поръчка.
13.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и 
откаже да го удължи или ако представи оферта е изискания в т. 13.1 срок, но при 
последващо поискване от Възложителя -  откаже да я удължи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14.Уеловия, размер и начин на плащане
14.1. Гаранцията за участие е в размер на 20 000 /двадесет хиляди / лв.
14.2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под 
формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за 
участие. В случай, че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, 
съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението.
14.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава 
това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на 
Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни считано от крайния 
срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена 
поръчка (по образец).
14.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това 
следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за 
която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името 
на Възложителя по следната банкова сметка:
1ВА1Ч: ВС06ТЖС1Г75273343690530, В1С: Ш СБВСБЕ при Уникредит Булбанк клон 
гр. Горна Оряховица.
14.5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на 
участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване 
на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в 
настоящите указания размер.
14.6. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на 
Възложителя.
14. 7. Гаранцията за изпълнение на строителството е 5 % /пет процента/ от стойността 
без ДДС на договора. Същата може да се внесе по банков път по сметка на Община 
Горна Оряховица
1ВА1Ч: ВС06ТЖС1Г75273343690530, В1С: ТШСБВСБЕ при Уникредит Булбанк клон 
гр. Горна Оряховица

или да се представи под формата на банкова гаранция /по образец/. Участникът избира 
сам формата на гаранцията за изпълнение.
14.8. 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.
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15. Задържане и освобождаване на гаранцията
15.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и 
по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
15.2. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 
уреждат с Договора между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на 
обществената поръчка не се сключва преди спечелилият Участник да представи 
гаранция за изпълнение.
15.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него. Освобождаването на 
гаранцията за изпълнение е съгласно проекта на договора за строителство.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
16. Място и условия за получаване на документацията
16.1. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
заедно с всички приложения на образци, проект на договор се публикуват на 
официалния интернет адрес на Община Горна Оряховица, раздел «Профил на 
купувача» на следващия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението.
16.2. Всички заинтересовани лица, които желаят да получат документацията, 
приложенията към нея, разпечатани на хартиен носител, могат да я получат, като 
заплатят предвидената в обявлението за обществена поръчка цена. Лицата, които 
желаят да получат документация срещу заплащане на определената цена, подават 
заявление за получаване на документация, придружено от документ за платена цена. 
Документацията се изпраща не по-късно от следващия работен ден, следващ деня на 
получаване на заявлението.

Сумата се внася в касата на Община Горна Оряховица или по банков път на 
следната сметка 1ВА№В050иЖЛГ75278444051200, В1С:ЦЖ Ж Ю 8Г, код вид плащане: 
44 70 00, Уникредит Булбанк клон гр. Горна Оряховица

V. РАЗЯСНЕНИЯ
17. Искания за разяснения и условия за представяне на разяснения
17.1. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 
документацията за участие. Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по- 
късно от 10 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти
17.2. Разясненията се публикуват в Профила на купувача в 4-дневен срок от получаване 
на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на 
него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва 
информация за лицата, които са го поискали.
17.3. В случай, че от публикуване на разясненията от Възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти остават по -  малко от 6 дни, Възложителят е длъжен да удължи 
срока за получаване на оферти.
17.4. Решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането 
му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуване в 
профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по -  малко 
от 6 дни.

VI. ОФЕРТА
18. Подготовка на офертата
18.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 
документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 
придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното 
разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.
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18.2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за 
обществените поръчки.
18.3. 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.
18.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
18.5. Всеки участник трябва да посети строителната площадка, за да се запознае с 
условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички 
необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.

19. Изчисляване на сроковете
Сроковете в тази документация ще бъдат изчислявани, както следва:
19.1. В случай, че срокът е указан в дни, то той изтича в края на последния ден от 
указания период.
19.2. 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.
19.3. Ако не бъде указано друго, сроковете в документацията са представени в 
календарни дни/месеци.

20. Съдържание на офертите и изисквания
20.1. Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани, 
непрозрачни и надписани плика, както следва:
(а) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците;
(б) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя 
техническото предложение, включващо и срок за изпълнение и ако е приложимо 
декларация от участника за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 33, ал. 4 
от ЗОП;
(в) Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 
участника, с приложени към него единични анализни цени.
20.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик „1”, „2” и в 
плик „3” трябва да бъдат последователно номерирани.

21. Плик № 1
Плик № 1 има следното съдържание:

21.1. Представяне на участника ( по образец № 1, в оригинал), което включва:

а) Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както 
и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата;
б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по Образец № 2);
в) Заверено копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален 
регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от И-ра 
(втора) група, Ш-та (трета) категория или по-висока категория.

Чуждестранните юридически лица представят съответен валиден еквивалентен 
документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски 
регистри на държавата, в която е установен, или представя декларация или

11



удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно 
националното му законодателство.

Участниците могат да получат необходимата информация за:
-задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по 

приходите на ел.адрес www.nap.bg ;
-опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и 

неговите структури на ел.адрес www.moew.govemment.bg ;
-закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и 

социалната политика на ел.адрес www.mlsp.govemment.bg,
които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството 
или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към 
предоставяните услуги.

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър 
на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от 
П-ра (втора) групау Ш -та (трета) категория или по-висока категория.

За целта, Участникът представя съответното Удостоверение за вписване, а в 
случай, че е чуждестранно лице, следва да представи съответен валиден еквивалентен 
документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски 
регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или 
удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно 
националния му закон.

Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, документите по т. 21.1 „ а “ и „ б “, се представят за всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по т.
21.1. “в “ се представят само за участник в обединението, което ще изпълнява 
работите, за които е необходима регистрация в ЦПРС.

21.2. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в 
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

21.3. Документ за внесена гаранция за участие -  копие на вносната бележка или 
оригинал на банковата гаранция за участие (по Образец);

21.4. Доказателства за икономическото и финансово състояние на Участника съгласно 
точка 11 от настоящите указания и обявлението за обществената поръчка;

21.5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участника 
съгласно точка 12 от настоящите указания и обявлението за обществената поръчка;

21.6. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 6 от ЗОП (Образец №3) -  оригинал;

21.7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (Образец №4, ако е приложимо) -  оригинал;

21.8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв (Образец №5, 
ако е приложимо) -  оригинал;

21.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции
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с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 6) -  оригинал;

21.10. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП -  за спазване изискванията за 
минимална цена на труда (Образец № 11), ако изпълнява строителни дейности- 
оригинал;

21.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 12) -  
оригинал;

21.12. Нотариално заверено пълномогцно от управляващия и представляващия 
Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата 
(изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист 
или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно 
документите за търговска регистрация). Пълномощното за нуждите на процедурата 
трябва да включва в представителната власт, възможността на пълномощника валидно 
да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише 
документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и 
ценовото предложение -  представя се оригинал;

21.13. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се 
съдържат в офертата.

21.12.7. Когато се предвижда участие на подизпълнител/и, документите по т.21.1.,
21.4., т.21.5., т. 21.8., т.21.9. задължително се представят от всеки от тях:

21.12.2. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо 
лице, документите по т. 21.1. буква „ а “ и „ б“се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. Документите по т. 21.1.буква „ в“., 
т.21.4., т.21.5. и т.21.10. (ако изпълнява строителни дейности) се представят само за 
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 
подбор.

21.13. Ако Участник, декларира в съответните декларации 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 бъда отстранен от участие в процедурата по 
възлагане на настоящата обществена поръчка.

22. Плик № 2
22.1. В плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" се поставят:

22.1.1. Техническо предложение от участника:
- под формата на обяснителна записка -  „Методология на изпълнение“. Представя се и 
на електронен носител;
- Образец № 13 -  „Техническо предложение“
22.1.2. Декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП (Образец 14), ако е приложимо- оригинал;
22.1.3. Декларация за спазване на гаранционните срокове при изпълнение на 
СМР/СРР/КРР (Образец 15) -  оригинал.

23. Плик № 3
23.1. В плик 3 с надпис “Предлагана цена” се поставят:
23.1.1. Ценовото предложение на участника -  (Образец № 16) - оригинал;
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23.1.2. Анализ на единичните цени
23.2. Цената се посочва като сума в български лева, като се посочват в отделни редове - 
цена за предвидените СМР, обща цена, без включен ДДС, и обща цена, с включен 
ДДС.
23.3. Направеното ценово предложение трябва да е обосновано с приложените анализи 
на единичните цени. При несъответствия между количествено-стойностната сметка и 
анализа за единичните цени, участникът се отстранява от участие в процедурата.

Забележка: Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 
офертата си извън т ика ‘'Ценово предложение ”, елементи, свързани с предлаганата 
цена ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

24. Запечатване на офертите
24.1. Всички документи на езици, различни от български, се представят и в превод на 
български език, с изключение на документите по т.21.1., които се представят в 
официален превод*.
* официален превод -  превод извършен от преводач, който има сключен договор с 
Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.

24.2. Страниците от документацията в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 трябва да 
бъдат номерирани последователно.
24.3. Офертите, подредени в съответствие с горепосочените изисквания, следва да 
бъдат запечатани в три отделни непрозрачни пликове. Пликовете се запечатват, първо 
по отделно и след това в един общ непрозрачен (голям) плик (кашон). При 
подготовката на офертата трябва да се изпълняват изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
24.4. Всеки от пликове № 1, № 2 и № 3 трябва да съдържа един оригинал.
Върху общия непрозрачен плик (кашон), се изписва следното:
(а) Името на Участника
(б) Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника.
(в) Адрес на получателя на офертата (Възложителят)
(г) Следният текст: Оферта за участие в открита процедура с предмет: „Ремонт на 
улици и площади на територията на Община Горна Оряховица”
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 
офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5, 
деловодство на Община Горна Оряховица.
24.5. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в Обявлението за възлагане на 
обществена поръчка.

25. Промени и оттегляне на офертите
25.1. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си.
25.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата.
25.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 
текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

26. Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите
26.1. Възложителят удължава срока за представяне на оферти при наличие на 
условията, предвидени в чл. 27а от ЗОП.
26.2. Удължаването на сроковете се публикува в Регистъра на обществените поръчки.
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27. Приемане/връщане на оферти
27.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на 
получаването й и посочените данни се записват във входящ регистър.
27.2. За подаването на офертата на участника се издава документ с входящия номер.
27.3. Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след 
крайния срок за получаването им или са в незапечатан или скъсан плик и се връщат на 
подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на 
Възложителя.

VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
28. Разглеждане и оценка на офертите
28.1. Постъпилите офертите ще се отварят на мястото, датата и часа, посочени в 
обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка.
28.2. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 
Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, 
определен за отваряне на офертите.
28.3. Действията на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е 
публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 
която се извършва отварянето.
28.4. Представителят на Участника удостоверява своята самоличност и представя 
пълномощно, освен ако не е законен представител на участника. Пълномощното следва 
да е нотариално заверено и изрично да упълномощава за настоящата обществена 
поръчка.
28.5. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 
комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
28.6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и 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.
28.7. В присъствието на лицата по т. 28.3. 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. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява 
съдържанието на документите и информацията в него и проверява съответствието със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
28.8. След извършването на гореописаните действия, приключва публичната част от 
заседанието на комисията.
28.9. Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверката на 
офертите, като описва констатациите относно наличието и редовността на 
представените документи в плик № 1 в Протокол.
28.10. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за 
подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги 
посочва в протокола по т. 28.9 и изпраща протокола на всички участници в деня на 
публикуването му в профила на купувача.
28.11. В протокола, комисията описва изчерпателно липсващите документи или 
информация или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или 
документите или информацията, които следва да се представят допълнително.
28.12. Участниците са длъжни да представят съответните документи в срок от 5 (пет) 
работни дни от получаване на протокола. Когато е установена липса на документи 
и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с
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изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени 
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 
възложителя критерии за подбор.
28.13. След изтичането на срока посочен в протокола, Комисията проверява 
съответствието на документите за подбор в плик № 1, включително допълнително 
представените, с изискванията за подбор.
28.14. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не 
отговарят на изискванията за подбор.
28.15. Комисията извършва детайлна проверка на съответствието на съдържанието и 
обхвата на техническото предложение с изисквания на Възложителя.
28.16. В случай, че техническото предложение не отговаря на изискванията на 
Възложителя, съгласно документацията, Участникът в процедурата ще бъде отстранен 
от по-нататъшно участие и ценовото му предложение няма да бъде разглеждано.
28.17. След като е разгледала офертите и е извършила оценяване и класиране на 
техническото предложение, комисията подписва Протокол № 2.
28.18. Възложителят ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на плик № 3 -  Предлагана цена, чрез публикуване на съобщение в 
Профила на купувача.
28.19. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват лицата 
по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
28.20. Комисията отваря плик № 3 само на участниците, които са допуснати до участие 
на този етап.
28.21. Комисията проверява дали ценовите предложения са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на Документацията за участие в процедурата.
28.22. Участниците представили ценови оферти, които не съответстват на Образец № 3 
и не са придружени от посочените приложения ще бъдат отстранени от участие в 
процедурата.
28.23. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата.
28.24. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време 
да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и 
допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност 
не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на 
участниците.

29. Изключително благоприятно предложение
29.1. Когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с 20 на сто по- 
благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 
се констатира „изключително благоприятно предложение”.
29.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може 
да е по- кратък от 3 (три) работни дни, след получаване на искането за това.
29.3. При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че 
обосновката е несъстоятелна, комисията може да предложи офертата да се отхвърли и 
Участникът да се отстрани от процедурата, съгласно чл.70, ал.З от ЗОП.
29.4. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
а)оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
б) предложеното техническо решение;
в)наличието на изключително благоприятни условия за Участника;
г)икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
д)получаване на държавна помощ.
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30. Отстраняване на участниците в процедурата
30.1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:
30.1.1. не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП и 
изисквани в настоящите указания;
30.1.2. не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1 и 5 и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
30.1.3. е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените 
условия от Възложителя;
30.1.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
30.1.5. е представил невярна информация за доказване на съответствието му е 
обявените от възложителя критерии за подбор и това е установено от Комисията по 
реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП.

31. Класиране на участниците
31.1.1. Участникът, чиято оферта е с икономически най-изгодна, съгласно методиката 
за оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред.
31.2. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на 
обществената поръчка. При наличие на някое от условията, посочени в чл. 74, ал. 2 от 
ЗОП по отношение на участника класиран на първо място, Възложителят може да 
определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

32. Приключване на работата на комисията
32.1. Комисията изготвя протокол за разглеждането, оценката и класирането на 
офертите. Протоколът трябва да съдържа:
32.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;
32.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата и мотивите 
за отстраняването им;
32.1.3. становища на консултантите /ако има такива/;
32.1.4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 
включително кратко описание на предложенията на Участниците и оценките по всеки 
показател;
32.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценка.
32.1.6. датата на съставяне на протокола;
32.1.7. В случай че има такива- особените мнения със съответните мотиви на членовете 
на Комисията.
32.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове на комисията и се 
предава на Възложителя заедно е цялата документация.
32.3. Работата на комисията приключва с приемане на протокола от Възложителя.

33. Обявяване на резултатите
33.1. Възложителят обявява класирането на участниците в процедурата с мотивирано 
решение и участника, определен за Изпълнител в срок- 5 (пет) работни дни след 
приключване на работата на Комисията.
33.2. Възложителят изпраща решението до участниците в процедурата в срок от 3 (три) 
дни от издаването му.
33.3. При писмено искане от участник, Възложителят е длъжен да осигури достъп до 
протокола на Комисията в срок от 3 (три) дни след получаване на искането. 
Възложителят, може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 73, ал. 4 от ЗОП.
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VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
34. Основания за прекратяване
34.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка при 
наличие на обстоятелствата, съгласно чл. 39 от ЗОП.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
35. Процедура
35.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с 
класирания на първо място и определен за Изпълнител Участник.
35.2. Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория 
класиран участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай, че 
Участникът в процедурата, който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор 
или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП.
35.3. Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва всички предложения 
от офертата на участника.
35.4. При подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка, Участникът, 
който е избран за Изпълнител, трябва да представи документи от съответните 
компетентни органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, алинея 1 
от Закона за обществените поръчки.
35.5. При подписването на договора, Изпълнителят трябва да представи:
35.5.1. Документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП,
35.5.2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора за обществена 
поръчка;
35.5.3. Удостоверение за вписване в ЦПРС
35.5.4. Застраховка професионална отговорност по ЗУТ
35.5.5. Документи удостоверяващи наличието на техническото оборудване декларирано 
в офертата, както и документи, удостоверяващи образованието, професионалната 
квалификация и професионален опит на минимално изискуемите лица, посочени за 
изпълнителски екип в офертата.
35.7. В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят 
може да сключи договор със следващия класиран участник или да прекрати 
процедурата.

36. Срокове за сключване на договор
36.1. Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от 
ЗОП.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
37. Условия, размер и начин на плащане
37.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на 
договора за обществена поръчка без включен ДДС.
37.2. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се 
представи под формата на банкова гаранция (по образец), като Участникът сам избира 
формата на гаранцията за изпълнение.
37.3. 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.
37.4. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция 
изрично се посочва договора за обществена поръчка.
37.5. При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната 
сума се внася по следната сметка на Възложителя:
Уникредит Булбанк клон гр. Горна Оряховица
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IBAN: BG06UNCR75273343690530,
BIC: UNCRBGSF
37.6. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той 
трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите 
така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в 
настоящите указания.

38. Задържане и освобождаване на гаранцията
38.1. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани 
в проекта на Договор за изпълнение на обществената поръчка, който след избора на 
Изпълнител се подписва като окончателен с всички приложения от офертата на 
участника избран за изпълнител.
38.2. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.
38.3. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поема от Възложителя.

XI. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
39. Обмен на информация
39.1. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите 
лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:
39.1.1. връчване лично срещу подпис;
39.1.2. по пощата -  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 
посочения от заинтересованото лице/участника адрес, както и по куриер;
39.1.3. по факс.
39.1.4. по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис
39.2. Обменът на информация, чрез връчването й лично срещу подпис, се извършва от 
страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в Обявлението. 
Информацията се приема от заинтересованото лице/участника или чрез лицата за 
контакт, посочени в офертата.
39.3. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция участниците, са длъжни 
в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.
39.4. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или липса на уведомяване 
за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от 
отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.
39.5. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 
достоверността и поверителността на информацията.

40. Приложимо законодателство
40.1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 
от участниците, които не са разгледани в документацията или при противоречие, се 
прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
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МЕТОДИКА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

I. Определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената 

от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които 
участника може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Максимално 
възможен бр.
точки
_____________

Показател -  П

(наименование)

2. -  „Ценово предложение“ -  Ц

1. -  „Методология на изпълнението” -  Т

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = т  + ц

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя.

Т -  „Методология на изпълнение“ с максимална тежест 60 т.
Участниците следва да представят методология на изпълнението на дейностите 
предмет на строителството под формата на обяснителна записка. На оценка по 
показателя подлежат само предложения, които съдържат разпределение на 
техническите и човешки ресурси по видове работи. Към методологията на изпълнение, 
участниците задължително прилагат декларация за минималните гаранционни срокове

Методология на работа
-ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси за реализиране 
на поръчката. Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да разполага с 
необходимият персонал за изпълнението на обществената поръчка, в съответствие с 
предложеният от него списък. Методологията на участника задължително трябва да 
включва: дейности по организация и координация на работите; взаимодействие с 
Възложителя и всички други заинтересовани страни.У частниците задължително трябва 
да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да 
контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост -  
болест, нетрудостопособност и т.н. -  да бъде заместено от друго лице. Посочват се 
трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях. Разпределение 
на отговорностите на членовете на инженерно -техническият екип.
- Предложени мерки за взаимодействие с възложителя. Подробна информация за 
конкретните мерки за взаимодействие с възложителя в хода на изпълнението.
- Начин на изпълнение на работите. Методологията на работа трябва да гарантира 
своевременност, ефективност, изпълнение в съответствие с действащото в страната 
законодателство, качество, подходяща за характера и сложността на обекта 
организация и координация на целия процес.
- Основните нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, които 
ще се съблюдават.
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- Идентифициране на възможните според участника рискове за навременно и 
качествено изпълнение на договора и предложени ефективни мерки за 
преодоляването им.. Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на 
поръчката;
- Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството на изпълнение 
на строително-монтажните работи до въвеждане в експлоатация;
- Предложена организация за осигуряване на максимална сигурност на собствения 
персонал и здравословни и безопасни условия на труд.
- друга информация по преценка на участника

Участниците трябва да представят обстойна методология, описваща начините, чрез 
които участникът според своите възможности възнамерява да изпълни всички 
предвидени дейности в обхвата на поръчката, изискващи се съгласно нормативната 
уредба. Пълно и детайлно описана организация на изпълнението с описание на 
разпределението на техническите и човешките ресурси по видове работи. 
Идентифициране на възможните рискове за навременно и качествено изпълнение на 
договора и предложени по преценка на участника ефективни мерки за преодоляването 
им. Предложената методология на работа трябва да предвижда адекватна на 
сложността на обекта организация и координация на процеса на изпълнението и да има 
съдържание , предварително зададено в документацията.

Рискове- обстоятелства, които могат да имат за своя последица некачествено 
изпълнение/ забавено изпълнение, т.е обстоятелства, които би било възможно да 
възпрепятстват изпълнението на задълженията от изпълнителя.

Ефективни мерки за преодоляване на рискове- са тези, които имат за своя последица 
осуетяване на некачествено и забавено изпълнение.

Методите за изпълнение на строителството и на видовете работи в обхвата на 
поръчката в своята съвкупност образуват методологията на работа на участника и 
представляват комплекс от действия имащи за последица изпълнение, в съответствие с 
изискванията на възложителя в документацията. Конкретната методология на работа е 
според преценката на конкретния участник, тя трябва да е съобразена с нормативната 
уредба, с възможностите на участника с техническите указания в документацията и с 
описанието на видовете работи. Вида на техниката, броят на човешки ресурси и 
организация на строителния процес и на изпълнението като цяло, предопределят 
конкретния индивидуален подход- методи при изпълнение на СМР и видовете работи в 
обхвата на поръчката. Следва подробно да се опише организацията на строителните и 
другите видове работи. Всичко това трябва да е съобразено с общоизвестни правила, 
съгласно действащата в страната уредба за реализиране на видовете работи, в това 
число осигуряване на безопасни условия на труд, спазване на противопожарни и 
строително- технически норми, организация на движението и др.

Мерки за опазване на околната среда, които участниците ще предприемат в процес 
на изпълнението.

Показател. Методология на изпълнение
Начин на оценка. По този показател Комисията оценява пригодността и 
ефективността на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на 
работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с 
разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обема работи, 
брой работници за етапа, координация на дейностите, взаимодействие с различните 
участници в процеса.

21



Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното 
разпределение и доколко то се покрива от декларираната осигуреност на ресурси от 
страна на участника.
Оценка.
60т. -  Предложената организация на работа обхваща всички задачи и дейности, 
предмет на поръчката, всяка от тях е напълно обезпечена от страна на човешки ресурс 
и технически средства, разпределението е направено така, че да осигури много добра 
ефективност от работата и да осигури законосъобразността и качеството на 
строителството; участникът е предвидил възможните рискове, които биха могли да 
възникнат в процес на изпълнението, като ги е изброил и за всеки възможен риск е 
описал мерките, които ще се предприемат същият да бъде предотвратен, без да се 
нарушава срока на изпълнение и качеството на работа; участникът е предложил мерки 
за опазване на околната среда; пълно описание на материалите, които ще се влагат при 
изпълнението
45т. -  Предложената организация на работа, обхваща всички дейности предмет на 
поръчката, но е ефективна само в отделни свои части, и/или обосновката на 
предложената организация на работа в отделни части е повърхностна, недостатъчно 
ясно изразена и аргументирана; разпределението на техническите и човешки ресурси е 
описано по начин, което създава съмнение за качествено изпълнение и невъзможност за 
спазване на предложения от участника срок; има идентификация на възможните 
рискове, според участника, но не са предложени мерки за предотвратяването им или са 
предложени слабо ефективни; има предложени мерки за опазване на околната среда; не 
са описани всички материали, които ще се влагат при изпълнението
* ефективни мерки за предотвратяването им, което би опорочило както срока, така и 
качеството на изпълнението
* ефективни -  мерки, които категорично определят методите на предотвратяване на 
съответен риск
30 т. -  Предложената организация на работа като цяло е слабо ефективна*, и/или 
недобре* разпределена между екипа, и/или не може да осигури в достатъчна степен 
ефективен контрол над строителството, и/или обосновката на предложената 
организация на работа като цяло е слабо обоснована и аргументирана; липсва 
разпределение на техническите ресурси и обезпечеността на дейности от човешки 
ресурс; липсват евентуални рискове в строителството
* слабо ефективна - тази организация, която води до реализация на проекта без да 
предлага повишаване на крайния резултат по отношения на време и качество
* недобре разпределена -  без отчитане и посочване на всички взаимовръзки между 
изпълнителския състав на участника по начин използващ максимално капацитета на 
човешкия ресурс, липсват мерки за опазване на околната среда; липсва описание на 
материалите, които ще се влагат при изпълнение

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” -  Ц

До оценка по показател Предлагана цена (Ц) се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът 
предложил най -  ниска цена за изпълнение на поръчката получва максимален брой 
точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната 
оценка е 40 т. Показателят се състои от три подпоказателя:

Ц1 -  часова ставка в лв.;
Ц2 - % допълнителни разходи върху механизация;
ЦЗ - % печалба.

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

Ц = Ц1 + Ц2 + ЦЗ, където:
Ц1 = (Ц ш т / Щ) х 20 =  (брой точки)
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Ц2 = ( Ц т т  / Щ) х 10 = ............(брой точки)
ЦЗ = ( Ц т т  / ЦГ) х 10 = ............(брой точки)

Където Ц т т  е минималното предложение на участник по съответният 
подпоказател, спрямо предложенията на всички участници.

Където Щ е предложение на съответния участник по подпоказател.
С оглед съпоставимостта на предложенията , предложеният размер на часова ставка в 
лв. трябва да е еднакъв за всички дейности, предложеният % допълнителни разходи 
върху механизация трябва да е еднакъв за всички дейности и предложения % печалба 
трябва да е еднакъв за всички дейности. Участници, чиято ценова оферта не 
съответства на това условие няма да бъдат оценявани.

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и 
измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска 
стойност на показател Ц. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по 
показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 
стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий 
икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на 
чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Анелия Манева -  ..

Изготвил:

Миглена Петкова ... 
Старши юрисконсул-
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА 
УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”

Изпълнението на обществената поръчка е предмет „Ремонт на улици и площади на 
територията на община Горна Оряховица” обхваща улична мрежа и площади в община 
Горна Оряховица и се състои в извършването на СМР, както следва:______________________
№ Наименование на работите

1. Рязане на асфалтови настилки с фугорезачка

2. Ръчно разкъртване и натоварване на асфалтови настилки

3. Фрезоване на пътни асфалтови настилки с фрезовъчна машина

4. Извозване на отпадъчния асфалтов материал до депо на 3 км

5. Доставка и полагане на основа от НТК при средна дебелина на пласта 10 см

6. Доставка и ръчно запълване на дупки в асфалтови настилки с плътна асфалтова смес 
със средна дебелина 4 см

7.
Доставка и ръчно изпълнение на изкуствени неравности в асфалтови настилки с 
плътна асфалтова смес

8.
Доставка и полагане на асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със 
средна дебел. 6 см

9.
Доставка и частично преасфалтиране на отделни пътни участъци с плътна асфалтова 
смес със средна дебелина 4 см - машинно

10. Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина на асфалтовата 
настилка 6 см.

11. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина на 
асфалтовата настилка 4 см.

12. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина на 
асфалтовата настилка 5 см.

13.
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина на 
асфалтовата настилка 6 см.

14. Преасфалтиране на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата пътна 
настилка с 4 см плътен асфалтобетон.

15. Направа битумен разлив

16. Направа на уличен отток

17. Почистване на уличен отток от наноси

18. Почистване на предпазни отводнителни окопи от натрупани наноси

19. Натоварване и превоз на земните маси до съответните депа



20. Ремонт на банкета -  попълване, профилиране и валиране

21. Почистване на земни маси от пътното платно

22. Полагане и валиране на отпадъчен фрезован асфалтов материал

23. Направа ремонт съоръжения -  подпорни стени, втоци и оттоци на водостоци с бетон 
клас В 15

28. Повдигане и укрепване на ревизионни шахти в уличните платна

29. Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти в уличните платна

30. Разваляне на тротоари от базалтови/бетонови плочки

31. Разбиване на тротоари от бетон с дебелина 10 - 15 см

32. Натоварване и извозване на строителни отпадъци

33. Направа на ръчен изкоп

34. Направа на машинен изкоп

35. Доставка и полагане на бетонови водоотвеждащи улеи

36. Подготовка на основа за тротоари (полагане и уплътнение с фракция 0,5) с дебелина 
5 см

37. Разбиване на съществуващи бордюри

38. Анкериране в съществуващ бордюр с анкери от арм.желязо ф 10

39. Ръчно разбиване на бетон

40. Направа на бордюри от бетон В 15 - 15 / 18 см

41. Доставка монтаж и обратно засипване на градински бордюри 8/16/50 см

42. Доставка и монтаж на бордюри 15 /25 / 50 см

43. Доставка и монтаж на бордюри 18 /35 / 50 см

44. Доставка и монтаж на настилка с бетонови плочки 30 / 30 см

45. Доставка и монтаж на настилка с бетонови плочки 40 / 40 см

46. Доставка и монтаж на настилка с бетонови павета

47. Доставка и направа на армирана бетонова настилка с дебел. 12 см



48. Доставка и монтаж на водоприемни решетки

Участникът представя показатели на ценообразуване и анализни цени с включени 
разходи за труд, техника, материали, допълнителни разходи върху труда и механизацията, 
доставно-складови разходи върху материалите и печалба върху изпълненото СМР. 
Разходните норми да са по действащите сметни норми за съответния вид строителство, като 
задължително се посочва източникът, въз основа на който е изготвен анализът.

Всички нововъзникнали и незалегнали в ценовата оферта работи ще бъдат 
ценообразувани на основание предложените показатели, като цените на вложените 
материали ще се доказват с фактура за закупуването им или счетоводна справка, ако те са 
собствено производство.

Стойността на извършената работа ще се отчита с двустранно подписан протокол по 
доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи 
при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на изпълнителя. 
Възложителят заплаща за извършената работа след предложени от изпълнителя и одобрени 
от Възложителя цени по анализи и калкулации.

Количествата на посочените по-горе видове СМР, предмет на настоящата 
обществена поръчка ще бъдат определени съобразно осигурените средства. За завършени и 
подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от 
инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол.

Окончателната стойност, по която ще се извърши разплащането, ще се определи на 
базата на договорените офертни единични цени и действително извършени количества и 
видове работи. Общата стойност на поръчката няма да надвишава сумата от 2 600 000 лв. 
/два милиона и шестстотин хиляди лв./ без включен ДДС.

Възнаграждението се заплаща по банков път след приемане на възложеното с 
окончателен протокол, подписан от представители на двете страни и одобряване на 
оригинална фактура с включен ДДС.

В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се 
изплаща в срока предложен от изпълнителя след отстраняването им. За извършените 
плащания изпълнителят издава надлежно оформени фактури.

Технически изисквания към изпълнението:
1. Извършването на горните видове работи по улиците и площадите на община Горна 
Оряховица, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да става по указание на 
Възложителя и приложените технически изисквания.
2. Технологията на отделните видове работи да се изпълнява съгласно „Техническа 
спецификация” на Агенция „Пътна Инфраструктура”- 2014г. и Наредба № РД-02-20-19 от 
12.11.2012г. на МРРБ за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
3. Вложените материали при изпълнението на поръчката трябва да отговарят на 
действащите БДС и EN за съответния им вид. Доказване качеството вложените материали 
при изпълнението на поръчката ще се извършва чрез проведени лабораторни изпитвания и 
проби и чрез представяне на декларация за съответствие и сертификати за качество на всеки 
един от материалите, участващи в изпълнението на ОП.
4. При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната 
законодателство, всички действащи правилници, нормативи и стандарти в областта на 
строителството, в това число противопожарни и строително-технически норми. По време 
на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: всички нормативни документи, 
касаещи строителния процес; техниката на безопасност на труда. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е



длъжен да осигури безопасността на движение на моторните превозни средства по време на 
ремонтните работи и да спазва изискванията за безопасност и хигиена на труда и пожарна 
безопасност. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и 
здраве при работа.
6. Строителят е длъжен преди започване на строителството да вземе необходимите мерки 
за осигуряване на безопасността съгласно Наредба №3 от 16.08.201 Ог. за временна 
организация и безопасността на движението при извършване на строително и монтажни 
работи по пътищата и улиците.
7. Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба №2 от 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Емилиана Дешева.............
Елавен специалист Дирек] во и екология

Изготвил:

/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ИЗПЪЛНИТЕЛ:...................................................................................................................
ОБЕКТ: „Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна 
Оряховица”

П Р О Е К Т  НА Д О Г О В О Р

Днес 2015 г.в град Горна Оряховица, между:

1. ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град 
Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев”, № 5, с ЕИК: 000 133 673, представлявана от инж. 
ДОБРОМИР СТОЙКОВ ДОБРЕВ - Кмет на Община Горна Оряховица, от една страна, и

2 , град наричано по-долу
“ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: град , ул.
“ ............................................................................................................” №............... , ЕИК:
................................................................................................................................, представлявано
от.............................................................................................................. в качеството на
....................................................................от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строителство с предмет: 
„Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява дейности по този договор, след изрично възлагане, в 
което ще са определени, видовете работи, количество и обем на възлагането.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

(5) В случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, същият се задължава да 
приложи и спазва разпоредбите на Раздел VII „Договор за подизпълнение“ от Закона за 
обществените поръчки.

Чл.2 (1) Срокът на изпълнение на поръчката е 2 /две/ години, съобразно изпълнението. 
Изпълнение на възложени работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва след възлагателно писмо от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което са посочени видовете работи, количество и обем, 
както и срока, в който следва да започне изпълнението.

(2) Срокът на договора тече единствено по време на изпълнение на възложени работи и 
се спира с изпълнението и приемането им от страна Възложителя.

(3) Възложителят отправя възлагане към Изпълнителя след осигуряване на финансиране.
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II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на договора е до 2 600 000 /два милиона и шестстотин хиляди/ лв. 
без ДДС или 3 120 000 /три милиона сто и двадесет хиляди/ лв. с ДДС. Видовете работи се 
заплащат от Възложителя съгласно ценово предложение на Изпълнителя и при следните 
показатели за ценообразуване:

- средна часова ставка   лв./чч;
- допълнителни разходи - върху ФРЗ .......................... %;

- върху механизация .......................... %
- печалба - ........................... %;
- доставно - складови разходи ........................... %

(2) Допълнително възникнали работи и одобрени от Възложителя се ценообразуват 
по показателите съгласно ал. 1 на чл. 3 от настоящия договор.

(3) Възнаграждението по настоящия договор се заплаща до 60 дни след одобряване 
на фактурата и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на 
протокол за действително извършени работи и другите изискуеми документи, проверени и 
подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Не подлежи на разплащане протокол за действително извършени работи 
неокомплектован с разходооправдателни документи -  подробна ведомост, анализи, фактури 
за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако са в следствие на:
ТНесъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, от 
договора, от указанията на лицето осъществяващо инвеститорски контрол;
2.Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3.Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4.Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
лицето, осъществяващо инвеститорския контрол, констатират недостатъци, до 
отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането 
на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на 
плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/или е налице отклонение и/или материалите не са съгласувани с осъществяващия 
инвеститорски контрол или са констатирани други несъответствия.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред се констатира, че действително извършените работи 
са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради което се дължи по-малко 
заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие с дължимото възнаграждение с 
количеството или качеството и вида на вложените материали.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта, видовете работи и количества на изпълнението;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката;
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4. чрез инвеститорския контрол да участва в приемането на извършените СМР и 
съставяне на приемо - предавателните протоколи;

5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 
възнаграждение.

Чл.5(1) Видовете и количества работи се определят, съгласно финансирането.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител определя реда, вида, срокът за 

изпълнение и мястото на изпълнение на договорираните видове работи, от където ще се 
определи окончателната стойност на договора.

(3) При промяна в размера на осигурените средства за съответното изпълнение 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява за това писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него 
срок отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на 
работата.

(3) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна , в това число и 
да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(4) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИЕТЕЛЯ или негов 
служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(5) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на Изпълнителя, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с 
недостатъци работа. При забава или неизпълнение се посочва периода на просрочването 
и/или естеството на неизпълнението.

(6) При каквото и да било неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят 
може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на 
констатирането му по реда по-горе.

IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорският контрол са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава декларираните в офертата минимални 
гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация
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на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с протокол за 
действително извършени работи, окомплектован с необходимите документи и заверени от 
инвеститорския контрол: фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове 
работи, подробна ведомост, сертификати на вложените материали.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и 
закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски 
контрол на обекта.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва работата при благоприятни 
климатични условия за съответните видове работи.

(9) Строително -  монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта, посочен в офертата. Същият или друго лице от 
списъка в офертата се допуска да се заменят с изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното 
съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на 
проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното на етапи, преди подписването на приемо - 
предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни и допълнително възложени работи 
при необходимост, като същите се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата.

(2) Остойностяването става според видовете работи, действително вложеното време и 
действително вложени количества материали по цени от разходооправдателен документ.

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител възложи строително- 
монтажни работи извън определените в договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми 
изпълнителя на инвеститорския контрол.

(4) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на 
заплащане.

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи строителния 
процес, техниката на безопасността на труда. В хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
влага само качествени и подходящи с оглед характера на изпълнението материали.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, като за 
целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси и в 
съответствие с предложената в офертата за обществена поръчка методология за изпълнение.

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

Чл.12 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
има право да получи договореното възнаграждение по единични цени съгласно офертата.
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Чл.13 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълни това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спазва нормите за изпълнение на съответните видове СМР, 
ЗУТ, ПИПСМР, Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, Наредба №3 за съставяне актове и протоколи по 
време на строителството, Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС;

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване 
на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 
документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря спрямо трети лица за причинените им вреди от 
неспазване разпоредбите на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 
пътищата и улиците, както и при некачествено извършени работи, предмет на настоящия 
договор.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури безопасността на движение на моторните 
превозни средства по време на ремонтните работи и да спазва изискванията за безопасност и 
хигиена на труда и пожарна безопасност.

(8) При причиняване на пътно -  транспортно произшествие в резултат неизправности 
по пътя, свързани със забавяне или неизпълнение на дейностите и работите по договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди и отговаря за 
тях пред потърпевшите.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
през време на изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително 
отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време на 
изпълнението на дейностите.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, 
данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този 
договор.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 

своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, 
включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.

Чл.17 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

3. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
4. заплащане на разходите, необходими за поправката;
5. съответно намаление на възнаграждението.
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е 

негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
развали или прекрати договора с последиците, предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение 
и на заплащане на цената на осигурените от него материали. Отделно от това 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на работите, 
които са възложени, но са извършени с недостатъци или със забава или не са извършени.

Чл.18 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или развали този договор с 
последиците на чл.17, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. системно извършва работите с недостатъци или с много ниска качество;
2. констатирани са повече от три различни нарушения на договорените разпоредби;
3. системно не изпълнява други задължения по договора;
4. влага некачествени или неподходящи материали;
5. не представя необходимите документи за одобряване на фактурата: документи, 
удостоверяващи изпълнението, стойността на вложените материали, анализи и т.н.;

Чл.19 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при изпълнение 
с недостатъци или при липса на изпълнение същият дължи неустойка в размер на 10% от 
стойността на възложените работи.

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от възнаграждението, в размер на 10% от стойността на възложените работи и в 
следните случаи:
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;
2. при констатиране на некачествено извършени работи за времето от констатирането на 
недостатъците до тяхното отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане на работите без 
забележки.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. 
разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат 
предложените от него гаранционни срокове, когато същите са по- големи.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на приемане на извършените дейности.
(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в 
минималния технологично необходим срок. В случай на неподходящи метеорологични
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условия за отстраняване на дефекти, страните уговарят писменно друг подходящ срок, в 
съответствие с климатичните условия.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.22 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се носи 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или в резултат на недостатъци.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим 
срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25(1) Избраният за Изпълнител може да отправи писмено искане до 
Възложителя, Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка да 
се трансформира в гаранция за изпълнение. Условието се отнася когато гаранцията за 
участие е под формата на паричен депозит.

(2) Гаранцията за изпълнение е 5 /пет/ % от прогнозната стойност на 
процедурата без ДДС, тъй като настоящият договор се сключва по единични цени. 
Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение, същата може да е 
представена при сключване на договора под формата на банкова гаранция -  изрична и 
безусловна, съгласно образец на Възложителя или под формата на паричен депозит внесен 
по сметка на Община Горна Оряховица - IBAN: BG06UNCR75273343690530, BIC: 
UNCRBGSF при Уникредит Булбанк клон гр. Горна Оряховица.

(3) Гаранцията за изпълнение се възстановява на Изпълнителя в срок до 2 /два 
месеца/ след изпълнение на възложените СМР и приемане на изпълнените работи без 
забележки. В случай на изтичане на валидността на банкова гаранция, Изпълнителят се 
задължава да удължи срока при поискване от Възложителя.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. 
Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я 
задържи.

(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по 
договора неустойки.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол за всякакви 
обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска продължаване на срока за изпълнение на дейностите не 
по- късно от 10 /десет/ дни, преди изтичането на срока по възлагателното писмо, като
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молбата трябва да бъде придружена от всички съпътстващи доказателства, необходими за 
одобряването. Неблагоприятни атмосферни условия се доказват със справка от 
метеорологичен институт. Допълнителни или непредвидени работи влияят на срока за 
изпълнение, след писмено становище на осъществяващия инвеститорски контрол.

(2) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага, щом обстоятелствата 
позволяват това след предварително писмено одобрение на представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява осъществяващия 
инвеститорски контрол на обекта. При необходимост, действително отработеното време по 
изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол, като 
допълнително възложени работи при необходимост се заплащат по показателите за 
ценообразуване в офертата след одобряване на анализите от лицето осъществяващо 
инвеститорски контрол.

(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на 
продължителността на спирането.

Чл.27(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доказва при поискване от осъществяващите 
инвеститорски контрол за своя сметка, със сертификати от акредитирана пътностроителна 
лаборатория качеството на изпълняваните асфалтови работи, чрез вземане на проби.

(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

(3) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28(1) Настоящият договор се прекратява:
1. По взаимно съгласие между страните;
2. С отправено писмено 7 -  дневно предизвестие от изправната страна до неизправаната. 
Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или 
обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от 
изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. С изчерпване на финансовия ресурс и/или достигане крайната прогнозна стойност на 
договора;
4. Едностранно от Възложителя, в случай, че същият не получи финансиране в рамките на 
срока на договора, без да дължи неустойка за това на Изпълнителя.
5. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може 
или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този 
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.
6. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този 
договор. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо 
инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното.
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП.

(4) При прекратявяне на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа гаранцията за изпълнение на договора или 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Едностранното прекратяване на 
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛ не го освобождава от заплащане на дължимите 
съгласно договора неустойки.

Чл.29(1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор 
се решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -  чл. 
258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за 
обществена поръчка се допуска само при условията на ЗОП.

Чл.ЗО За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право и ЗОП, 
като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.31 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се изпълнява в пълно съответствие с офертата на Изпълнителя.

Този договор се състави и подписа в четири еднакви оригинални екземпляра, три за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:......................
КМЕТ НА ОБЩИНА 
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
(инж. ДОБРОМИР ДОБРЕВ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:

( •)

Ст. юрисконсулт:
(Миглена Петкова)
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