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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. № 18 от 05.09.2014г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 
строителство по реда на Глава VIII „ а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН” 
 
 
 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 
 

1. Обект на поръчката:   
 Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, 
ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”.  
  

2.  Обособени позиции.   
 Не се предвиждат обособени позиции. 

 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката. Гаранционни срокове. 
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на с. Белев дол, община Смолян. 

 Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от всеки участник в Техническoто му 
предложение, изготвено съгласно образец № 1, но е не повече от 60 /словом шестдесет/ 
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 
линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна книга 
от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи /СМР/ се 
оферират от всеки участник в Техническoто му предложение, изготвено съгласно образец № 1, 
но са не по-кратки от определените съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 
15.08.2003 г..  

 
5. Разходи за поръчката.  

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в производството. 
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
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разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо 
от резултата или самото провеждане на производството. 
 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка 
са за сметка на възложителя. 

 
6. Стойност на поръчката. 

 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 
стойност /ДДС/. 
 Цената на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка се определя в 
лева без ДДС при спазване на изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в 
Ценовото му предложение, изготвено съгласно образец № 2. 
 Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с 
изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, 
социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, плащания към 
подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, проверки, тестване, 
изпитване, поддържане, обслужване и отстраняване на скритите недостатъци и появилите се в 
последствие дефекти в гаранционния срок, изготвяне на строителна документация, извършени 
работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и 
други подобни, както и печалба за изпълнителя. 
 

7. Финансиране.  
Обектът на настоящата поръчка се финансира с целеви средства от републиканския 

бюджет, предоставени за разходване от възложителя в изпълнение на Програма за решаване 
на проблема „Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места“ на Министерство 
на регионалното развитие в съответствие с Постановление № 19 от 07.02.2014 г. за одобряване 
на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2014 г., издадено от Министерски съвет. 

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 263 800.00 
лева /словом двеста шестдесет и три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за 
изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от участие в производството. 

 
8. Схема на плащане 

 Заплащането на цената на договора ще се извършва по банков път в български лева при 
условията, подробно описани в проекта на договор съгласно образец № 6, неразделна част от 
публичната покана. 
 Всички документи, свързани с плащанията по договора с изпълнителя, се подписват от 
инж. Мариана Цекова - заместник-кмет на община Смолян или от друго лице, упълномощено 
с пълномощно от възложителя, и трябва да имат печат на изпълнителя. 
 Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие 
със Закона за счетоводството. 
 Те следва да съдържат следната задължителна информация: 
 Получател: Община Смолян 
 гр. Смолян, бул.“България” № 12 
 ЕИК: 000615118 
 ЕИК по ЗДДС: BG 000615118 
 МОЛ: Николай Тодоров Мелемов 
 Номер на документа, дата, място 
   


