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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

  

Номер на обявата: [10] 

  

 Възложител: [Кмет на община Смолян] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [00092] 

Адрес: [гр. Смолян, бул. България № 12] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Милена Хаджиева -  ст. юрисконсулт в 

дирекция „ПНО“ в община Смолян] 

Телефон: [0301 67610] 

E-mail: [obshtina_smolyan@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 
Обект на поръчката: 

[X] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

 

Предмет на поръчката: [„ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС 

НА ОТКРИТО И РЕМОНТ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС 

„СЕПТЕМВРИ“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.922.66, УПИ II-

СТАДИОН,  КВ. 95, КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“]. 

 
Кратко описание: [СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Стадион ”Септември” се намира в квартал ”Райково”, гр. Смолян и е част от цял спортен 

комплекс.  Капацитетът му е 6000 места. Разполага само с една трибуна, която е оборудвана с 

метални седалки. Снабден е със специална кабина за журналисти. Съоръжението разполага и с 

лекоатлетическа писта, а в близост са разположени и няколко тенис корта. 

Теренът, на който ще бъде изградена фитнес площадката на открито, е част от стадион 

„Септември“ кв .Райково, гр. Смолян и представлява зелена площ, която не се ползва с някаква 

определена функция. 

Лекоатлетическата писта е около футболното поле. Положената основа от бетон е амортизирана 

и на места уронена. Необходимо е изпълнението на ремонтни дейности, за да се ползва по 

предназначение.  

В непосредствена близост е голям жилищен квартал, жителите на който ще имат възможност да 

спортуват. Предвид  натовареността и положителните обществени отзиви по отношение на вече 
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изградената площадка за фитнес на открито на стадион „Смолян” в  гр. Смолян, считаме за 

необходимо създаване на по-добри условия за масов спорт в отделните квартали на гр. Смолян. 

С настоящото проектно предложение, постигаме завършеност на услугите, предоставяни от 

спортния комплекс и подобряваме условията за масов спорт. 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Красива България“,  съгласно 

Споразумение РД09-38 от 14.03.2017 г. между Община Смолян и Министерство на труда и 

социалната политика на обект: „Изграждане и оборудване на площадка за фитнес на открито  и 

ремонт на лекоатлетическа писта в спортен комплекс  „Септември“, поземлен имот с 

идентификатор 67653.922.66, УПИ II-Стадион,  кв. 95, кв. Райково, гр. Смолян. 

ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В 

РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА: 

Предвидена е фитнес площадка на открито. Общата площ на площадката е 78 кв.м. Разположена 

е в поземлен имот общинска собственост с идентификатор № 67653.922.66 между 

административната сграда и тенис кортовете на спортения комплекс. Към площадката са 

предвидени два подхода. 

Площадката  за фитнес е разделена на две зони: за активен отдих с настилка  от каучукови 

плочки с дебелина 3 см и за пасивен отдих с настилка от цветни бетонови плочи. Границата 

между двете зони се оформя със сив градински бордюр. 

Предвижда се монтиране на фитнес уреди предназначени за възрастни и деца над  12 годишна 

възраст. 

Ремонтът на лекоатлетическата писта включва следните дейности: направа на армирана бетонова 

настилка на площ от 2391 кв.м.  и полагане на полиуретанова лекоатлетическа настилка с 

дебелина 13мм на площ от 978 кв.м]. 

  

Място на извършване: [Мястото на изпълнение на дейностите по договора е спортен комплекс 

„Септември“, находящ се в гр. Смолян, кв. Райково, ул. Коста Аврамиков (поземлен имот с 

идентификатор 67653.922.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, 

УПИ II-Стадион,  кв. 95, кв. Райково, гр. Смолян)]. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [117159.92] 

 

[Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за изпълнение, 

се отстранява от участие в производството] 

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 

 

Мотиви: [Дейностите предмет на поръчката са неделими. В тази връзка за качественото 

изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един 

икономически оператор. Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на 

обособени позиции. Това се обуслава от факта, че всички дейности, които следва да се 

реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по 

начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за 

постигане на желания краен резултат. Налице е невъзможност за разделяне на дейностите 

предмет на поръчката и едновременната им реализация от няколко изпълнители.  Изпълнението 

касае един строителен обект. Допълнителна трудност са гаранционните срокове за свършеното, 

отговорността за въвеждането на обекта в експлоатация и осигуряването на безопасност на 

строителната площадка. По посочените причини е необходимо видовете и количества 

строителни работи да се реализират от един изпълнител, тъй като те не могат технически и 

икономически да се разделят и обособят в рамките на изпълнението на поръчката без значителни 

затруднения за възложителя. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би 

увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено 

висок риск приключването на обекта качествено и в срок. Предвид горните съображения и с 

оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните 

средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не 

е целесъобразно]. 
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 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

 

Изисквания за личното състояние:  

[1. Съгласно чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП, 

възложителят отстранява от участие в производството участник, който: 
1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 –217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

1.2. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна. 

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

1.4. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

1.5. Е установено, че: 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

1.6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Забележка: По смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП „конфликт на интереси“ е налице, 

когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, 

които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да 

повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на 

чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който 

би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка. 

2. При подаване на офертата липсата на обстоятелствата по т.1 /по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от 

ЗОП/ се удостоверява с декларации, изготвени съгласно Образци № № 2 и 3, като се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация. 

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица или е посочил, че ще 

използва подизпълнител/и, за всяко от тези лица не следва да са налице основанията за 

отстраняване, като за целта те също представят декларациите по предходния пункт, изготвени 

съгласно Образци № № 2 и 3. Когато участникът в производството е обединение от физически 

и/или юридически лица, за всеки член на обединението също не следва да са налице основанията 

за отстраняване, като за целта всеки член на обединението също представя декларациите по 

предходния пункт, изготвени съгласно Образци № № 2 и 3. 

4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва декларираната информацията по т.1, когато това 

е необходимо за законосъобразното провеждане на производството. 

5. Преди сключването на договор за обществена поръчка  възложителят изисква от 

http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221074
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221074
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695350
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695353
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695373
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695396
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695400
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695429
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695435
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695481
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221082
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695493
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221086
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p29221087
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695570
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695570
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974115
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p27695608
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974377
http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p28315642
http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p28315642
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982740


4 
 

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

липсата на основанията за отстраняване от производството. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

6. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени 

или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки. 

7. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 2, се подписва от лицата, които представляват участника. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за липсата на обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява. 

8. Участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 

дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, 

независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. 

9.  Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1, т.1-5 или 7 от ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от 

ЗОП, тези мерки се описват в декларация от участника. 

10. В случаите по предходната точка като доказателства за надеждността на участника се 

представят следните документи: 

10.1. По отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията 

са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение. 

10.2. По отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

11. Възложителят отстранява от производството участник, за когото са налице 

основанията по т.1, възникнали преди или по време на производството. 

12. Предходният пункт се прилага и когато участник в производството е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията по 

т.1. 

13. Участникът е длъжен в процеса на провеждане на производството да уведоми 

писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от 

ЗОП]. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

[Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за 

първа група, трета категория строежи съгласно чл.5, ал.6, т.1.3.2 от Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 

За доказване на това обстоятелство се посочва съответния публичен регистър, който 

съдържа тази информация или се представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, 

придружен с валиден талон за 2017 г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в 

която са установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници)]. 

  

Икономическо и финансово състояние:  

[Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална 

отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или 

гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), с общ 

лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката. 

За доказване на това обстоятелство се представя копие от валидна застрахователна 

полица за професионална отговорност на строителя.] 

  

Технически и професионални способности:  
[1. Участниците да са изпълнили минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. 

 За доказване на това обстоятелство се представя Списък на строителството, идентично или 
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сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години (Образец №4), придружен 

с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания.  

Под „Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира извършване на 

строителни дейности, свързани с изграждане или ремонт на спортна площадка или друго 

съоръжение за обществено обслужване, или еквивалентен обект. 

2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с 

технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва: 

a) Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-

квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, 

или строителен техник; Професионален опит: минимум 5 години трудов стаж в 

областта на строителството; да има опит като „Технически ръководител” на минимум 3 

обекта с предмет, сходен на настоящата поръчка. 

b) Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от 

Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на СМР;  

c) Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на 

съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност 

или еквивалентен документ;  

d) Квалифицирани строителни работници – 4 бр., съобразно видовете работи по КСС, 

както следва: 

- Арматурист (код съгласно Списъка на длъжностите в Националната класификация на 

професиите и длъжностите 7114 2001) – 1 бр.;  

- Бетонджия  (код съгласно Списъка на длъжностите в Националната класификация на 

професиите и длъжностите 7114 2002) – 1 бр.;  

- Кофражист (код съгласно Списъка на длъжностите в Националната класификация на 

професиите и длъжностите 7114 2003) – 1 бр.;  

- Работник, подови облицовки и настилки (код съгласно Списъка на длъжностите в 

Националната класификация на професиите и длъжностите 7122 2001) – 1 бр.. 

За доказване на обстоятелства по точки а-с се представя Списък на техническия и ръководен 

персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, 

квалификацията и професионалния и специфичен опит на лицата (Образец № 5); 

За доказване на обстоятелства по точка d се представя Списък на квалифицирани строителни 

работници съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република 

България  (Образец № 6); 

3. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

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

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът 

се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с 

техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Когато 

участникът е посочил в офертата си използване на подизпълнител/и, в този случай той трябва да 

представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. 

4. Приложение на критериите за подбор спрямо обединение, което не е юридическо лице, 

трето лице и подизпълнител: 

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

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

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

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

на които участникът се позовава на техния капацитет. 

4.3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 
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5. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията по отношение на критериите за 

подбор, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на производството. 

6. Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от 

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

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

7. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени 

или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки. 

8. За доказване на съответствието с критериите за подбор участникът може да представи 

удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или 

сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани 

участника от производството или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е 

представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се 

доказват от представеното удостоверение или сертификат. 

9. Възложителят не може да изисква участниците от други държави членки да 

преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената 

поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки. 

10. Възложителят приема удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от 

органи, установени в Република България или в друга държава членка, в която участникът е 

установен.]. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[X] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име:    []                           Тежест: [] 

 

 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [05.06.2017]                    Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [30.06.2017]                     Час: (чч:мм) [17:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 



7 
 

Дата: (дд/мм/гггг) [06.06.2017]                     Час: (чч:мм) [10:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [Постъпилите оферти се отварят на горепосочената дата и час 

в Зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. 

Смолян на бул. България 12.] 

 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [X] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Средствата са съгласно Споразумение № РД-

09-38/14.03.2017 г. между Община Смолян и Министерството на труда и социалната политика за 

финансиране по Проект „Красива България”.]. 

  
 

 Друга информация (когато е приложимо):  

 

Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е 3(три) месеца и започва да 

тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни дни след 

датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

Съдържание на офертата: 

Документите, които следва да съдържа офертата, са описани в т.6.1-6.21 на Раздел IV 

„Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата /Приложение № 2/, 

неразделна част от настоящата обява. 

 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд: 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на 

поръчката, както следва: 

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по 

приходите: 

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ . 

2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда 

и водите: 

- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 

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

3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на 

труда и социалната политика: 

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

- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 

  
Изискване за гаранция за обезпечаване на изпълнението: 

1. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за обезпечаване на 

изпълнението при подписването на договора за изпълнение на поръчката. 

2. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една 

страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му 

по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при 

недобросъвестно поведение от негова страна. 

http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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3. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на 

договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.  

4. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, 

внесена чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян – IBAN: BG 66 IABG 7491 

3350 0050 03, BIC код IABG BGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян, или 

банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 

5. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. Когато участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията под 

формата на парична сума или банкова гаранция, тя може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

6. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата 

гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. 

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

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

по гаранцията или титуляр на застраховката. 

8. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под 

формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: 

а) банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на 

части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение; 

б) банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 6 месеца след приемането на 

СМР/СРР на обекта; 

в) с банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при 

първо писмено искане от община Смолян, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е 

от задълженията си по договора за изпълнение. 

9. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под 

формата на „застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя ”, тя трябва да е със срок на валидност най-малко 6 месеца след приемането на 

СМР/СРР на обекта. 

10. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

11. Гаранцията за добро изпълнение се възстановява 6 месеца след приемане на СМР/СРР 

на обекта и подписване на протокола на ПКБ за установяване на годност. 

12. В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение на договора 

възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение до максималния й размер. 

13. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентния съд – до разрешаване на спора от компетентния съд. 

 

Начин на плащане: 

Цената на договора за изпълнение се превежда на изпълнителя съгласно клаузите на 

проекта на договор, както следва: 

1. Авансово плащане на стойност 30% от цената на договора за изпълнение – в срок до 10 

работни дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по 

Приложение №2, т. 1 от проекта на договор; 

2. Междинно плащане – в срок до 10 работни дни след представяне на коректно изготвени и 

попълнени документи по Приложение №2, т. 2 от проекта на договор;  

3. Окончателно плащане – в срок до 10 работни дни след представяне на коректно изготвени и 

попълнени документи по Приложение №2, т. 3 от проекта на договор. 

МТСП удържа от акта за междинно плащане 30% от стойността на акта без ДДС, 

представляващи приспадащата се част от авансово платените средства без ДДС.  

При окончателното плащане МТСП удържа остатъка до пълния размер на авансово 

платените средства без ДДС от последния акт. 

 

Приложения: 

С настоящата обява утвърждавам следните приложения, неразделна част от нея, публикувани в 

профила на купува – http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1983, както следва: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1983
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1. Приложение № 1: Технически спецификации, ведно с приложени към тях: Количествена 

сметка за обекта/строежа, Инвестиционен проект за обекта/строежа и проект за заснемане на 

обекта/строежа. 

2. Приложение № 2: Указания за подготовка на офертата. 

3. Приложение № 3: Проект на договор. 

4. Приложение № 4: Образци: 

4.1. Административни сведения за участника – Образец № 1. 

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 2. 

4.3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП  – Образец № 3. 

4.4. Списък строителство – Образец № 4. 

4.5. Списък на техническия и ръководен персонал – Образец № 5. 

4.6. Списък на квалифицирани строителни работници - Образец № 6. 

4.7.1. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец № 7. 

4.7.2. Декларация от подизпълнители – Образец №7-А 

4.8. Декларация за приемане на договора – Образец № 8. 

4.9. Техническо предложение - Образец № 9. 

4.10. Декларация материали -  Образец № 10. 

4.11. Декларация гаранционни срокове  -  Образец № 11. 

4.12. Линеен график– Образец № 12. 

4.13. Ценово предложение – Образец № 13. 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [19.05.2017] 

 

 Възложител  
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