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ПОКАНА 
 
 
 
ДО УПРАВИТЕЛЯ НА  
" ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД,  
БУЛСТАТ: 176475822 
 

                                                       
ОТНОСНО:  
Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел 
II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА 
ОБЕКТ :РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО 
”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА 
СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”.  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 
 

 На основание чл. 91, ал.2 и чл. 92 във връзка с чл. 90, ал.1, т.8 от Закона за 
обществените поръчки, Ви каня да участвате в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет: 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА 
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО 
”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА 
СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, 
открита с мое решение № 27 от 14.12.2015 г. 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:   
Предмет на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” с наименование:  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА 
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО 
”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА 
СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”. 
 
II. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА:  
Настоящата обществена поръчка се възлага по реда на Глава VIІ, Раздел II от ЗОП  чрез 
договаряне без обявление. 
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III. ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ:  
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от 
ЗОП с наименование: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: 
„ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И 
СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” , по сключен договор с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО 
”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА 
СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”. 
Допълнителните видове работи, които следва да бъдат изпълнени са: Изкопни работи – 
изкоп с багер, изкоп на ями за строителни конструкции, прехвърляне на земни и скални 
маси, разриване/засипване на изкопи, транспорт на земни маси, обратен насип, земни работи 
от депо; Обратен насип – Земни маси от депо – Изкопаване, натоварване и разтоварване на 
камион; прехвърляне на земни и скални маси, транспорт на земни маси; Земни маси на 
площадка – уплътняване на почви; Полиетилен – направа на хидроизолагация; Кофражни 
работи; Бетонови работи; Армировъчни работи. Обособени са три основни обекта: Обект 1: 
Надграждане на стена; Обект 2: Надграждане на стена; Обект 3: Инсталация за сепариране – 
изкоп и фундиране.  
Община Смолян е провела „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка 
за „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ НА 
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО 
”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА 
СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” , 
която е открита с решение № 6 от 12.02.2013 г. на Кмета на община Смолян и е вписана в 
регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 
идентификационен номер 00092-2013-0004.  
В резултат от провеждането й на 20.08.2014 г. е сключен Договор с класирания на първо 
място участник "ЕКО СВЯТ 2" ДЗЗД с предложена цена 3 598 464.00 лв. /словом три 
милиона петстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири лева/ с 
включен ДДС, със срок на изпълнение 300 календарни дни, като с Акт обр. 10 са 
преустановени временно строително – монтажните работи поради „Поради лоши 
атмосферни условия – снеговалеж и ниски температури и невъзможност да се извършват 
СМР” и с Акт обр. 11 от 15.07.2015г строителството продължава. Уговореният в договора 
срок изтича на 18.04.2016г.  
По време на изпълнението на СМР на обекта се установи, че подпорната стена изпълнена 
съгласно проекта в УПИ I – Депо за ТБО, кв.263 (нов), е фундирана в скала. Установи се 
също, че над подпорната стена има горски път, изпълнен върху насип, който вследствие на 
дъждовете и преминаващите товарни автомобили е започнал да се обрушва, от което има 
голяма опасност от пропадането на насипа върху изпълнената подпорна стена, хората 
работещи там и площадката за сградата за сепариране. Вследствие констатираното бе 
формирана комисия, която установи опасността от свличане на земни и скални маси.   
Положението стана крайно опасно, след проливните дъждове и обилните снеговалежи в 
периода от 01.02.2015 г. до 16.03.2015 г., когато беше обявено и бедствено положение в 
община Смолян. Скатът над подпорната стена при сепариращата инсталация силно се 
обруши. Съществуващият над него път, изпълнен върху насип, е продължил да се обрушва, 
което създава опасност от пропадането му върху изпълнената подпорна стена, площадката на 
сградата за сепариране и хората работещи там.  
След проведено обследване бяха изготвени инвестиционни проекти на три обекта: Обект 1: 
Надграждане на стена; Обект 2: Надграждане на стена; Обект 3: Инсталация за сепариране – 
изкоп и фундиране.  
При тези предпоставки би било целесъобразно и необходимо да се изгради допълнително 
укрепване на насипа на горския път над подпорната стена. 
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Без възлагането на тези допълнителни дейности ще бъде голям риска от компромениране на 
подпорната стена, а също така и безопасната и безаварийна работата на Сепариращата 
инсталация. 
Доколкото се касае за увеличаване на възложените количества, налице е невъзможност за 
разделяне на допълнителните от вече възложени дейности, респ. реализацията им от друг 
изпълнител.  
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 допълнителните видове и количества СМР 
да се реализират от същия изпълнител, тъй като те не могат технически и икономически да 
се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя и 
са съществено необходими за изпълнението на поръчката. 
Общата стойност на допълнителните видове и количества СМР e в размер до 278 813.00 лв. 
/словом двеста седемдесет и осем хиляди осемстотин и тринадесет/ лева без включен ДДС, 
който размер не превишава 50 на сто от стойността на основната поръчка, която е в размер 
на 2 998 720.00 /словом два милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин и 
двадесетдесет/ лева без ДДС или 3 598 464.00 /словом три милиона петстотин деветдесет и 
осем хиляди четиристотин шестдесет и четири/ лева.  
Посочените по-горе обстоятелства обуславят избора на процедурата, а именно предвидената 
по чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура на договаряне без 
обявление. Налице е предходен договор с обект строителство, чието изпълнение към 
момента на възлагане на настоящата поръчка не е приключило. Възникнали са 
обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при сключването на основния 
договор. Допълнителните видове СРР имат характер на непредвидени обстоятелства. Като 
"непредвидени обстоятелства" в съответствие с дефиницията на понятието съгласно 
Допълнителни разпоредби към ЗОП се приемат обстоятелства, които са възникнали след 
сключването на договора за изпълнението на основната поръчка, независимо от волята на 
страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при 
договорените условия. Допълнителните видове и количества СРР не могат технически и 
икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения 
за Възложителя и са съществено необходими за изпълнението на поръчката. Неизпълнението 
на тези допълнителни СРР ще компрометира изпълнението на основния договор и няма да се 
изпълнят целите, заложени в него. Общата стойност на допълнителните видове и количества 
СРР не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка. Постигането на основната 
цел на проекта ще се осъществи с изпълнение на посочените по-горе допълнителни СРР като 
единственият способ за тяхното извършване е възлагането им чрез провеждане на 
настоящата процедура на договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП. 
 
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:  
Срокът за изпълнение на поръчката се предлага от участника в Техническoто му 
предложение, изготвено съгласно образец № 1,  и се договаря в хода на процедурата, но е не 
повече от 180 /словом сто и осемдесет/ 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 /ЗУТ/. 
 
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:  
На територията на община Смолян, Регионално депо – Теклен дол 
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VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОКАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, 
получило покана за участие. 
2. Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в 
обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в 
държавата членка, в която са установени 
3. Обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване от 
участие в процедурата: 
3.1. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата 
участник, който: 
3.1.1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  
3.1.2. Е обявен в несъстоятелност. 
3.1.3. Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове. 
3.1.4. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
3.2. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата 
участник, който е: 
3.2.1. 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 - 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. 
3.2.2. Лишен от правото да упражнява професията строител или дейността строителство 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
3.2.3. Виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано 
от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 
3.2.4. 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. 
3.2.5. Осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 
3.3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участници: 
3.3.1. При които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация. 
3.3.2. Които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
Забележка: „ Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са: 
1. Роднини по права линия без ограничение. 
2. Роднини по съребрена линия до четвърта степен включително. 
3. Роднини по сватовство - до втора степен включително. 
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4. Съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. 
5. Съдружници. 
6. Лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото. 
7. Дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 
издадени с право на глас в дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска 
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в 
това дружество. 
4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, 
ал.1, ал.2, т.1, 2, 2а, 4 и 5 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които 
представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните 
регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да 
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 
5. Изискванията по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2, 4 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП /съответно по т.3.1.1, 
3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 и 3.3.1 от настоящия раздел/ се прилагат, както следва: 
5.1. При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон. 
5.2. При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници. 
5.3. При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон. 
5.4. 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. 
5.5. При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон. 
5.6. При едноличен търговец - за физическото лице – търговец. 
5.7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват участника. 
5.8. В случаите по т.5.1 – 5.7 - 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. 
6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
за тях се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП /съответно по т.3.1. и 3.3. 
от настоящия раздел/. 
7. Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведомява възложителя 
за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, 2, 2а, 4 и 5 и ал.5 от 
ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 
8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, 
е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т.1, 2, 2а, 4 и 5 от ЗОП, освен когато 
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от 
тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на 
възложителя. 
9. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда 
включването на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2, т.1, 2, 2a, 4 и 5 от ЗОП в 
публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, 
при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 
длъжен да представи: документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 
и ал.2, т.1, 2, 2a, 4 и 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган; или извлечение от съдебен 
регистър; или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в 
която е установен. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават 
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 
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обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 
значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация 
няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя 
официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или 
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 
 
VII. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. ФИНАНСИРАНЕ 
Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената стойност 
/ДДС/. 
Цената на договора за изпълнение се предлага от участника в Ценовото му предложение, 
изготвено по образец съгласно приложение № 2, и се договаря в хода на процедурата. 
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, изпитване, 
поддържане, обслужване и отстраняване на скритите недостатъци и появилите се в 
последствие дефекти в гаранционните срокове, изготвяне на строителна документация, 
извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, 
складиране и други подобни, както и непредвидени разходи и печалба за изпълнителя. 
Обектът на настоящата поръчка е без осигурено финансиране. Всички плащания по договора 
се извършват при постъпване на финансови средства в бюджета на възложителя по 
настоящото направление. При липса на осигурено финансиране, изразяващо се в 
непостъпване на средства при възложителя по настоящото направление, за което 
обстоятелство изпълнителят е надлежно уведомен и е съставен съответен протокол за 
спиране на изпълнението, всички извършени от изпълнителя работи са за негова сметка. 
Възложителят, при наличие на обстоятелствата по предходното изречение, не дължи 
заплащане на изработеното и построеното до момента, нито обезщетение от какъвто и да е 
характер, както и неустойки и лихви. 
Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 278 813.00 лв. /словом 
двеста седемдесет и осем хиляди осемстотин и тринадесет лева/ без ДДС. 
Ценовото предложение на участника не може да надхвърля горепосочената обща стойност за 
изпълнение на поръчката. 
 
VIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ОФЕРТАТА/:  
Срокът на валидност на предложението /офертата/ е 90 /деветдесет/ календарни дни от 
датата на представяне на предложението. 
 
IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО 
Договарянето с поканения участник ще се проведе на 21.12.2015 г. от 13:00 часа в Зала 343 
на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на 
бул. България 12. 
В случай че на насроченото заседание на комисията, назначена от възложителя по реда на чл. 
92а, ал. 1 от ЗОП, не присъства лично представляващият участника по закон, последният 
следва изрично и писмено да е упълномощил свой представител, който да разполага с 
представителна власт да проведе договарянето с комисията съгласно изискванията на 
възложителя, посочени в настоящата покана за участие и приложенията към нея. 
 
X. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОФЕРТА: 
По време на договарянето участникът следва да представи първоначална оферта със 
следното съдържание: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено 
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съгласно образец № 1. 
3. Ценово предложение – следва да бъде изготвено съгласно образец № 2. 
4. Остойностена количествена сметка - следва да бъде изготвена съгласно образец № 3. 
5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - следва да бъде изготвена съгласно образец № 4. 
 
XI.  УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА: 
1. Срок и място на подаване на офертите 
Офертата се представя в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, 
бул. България 12, Приемна № 1 – Деловодство, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа, 
до крайния срок за подаване на оферти за участие, а именно до 13:00 часа на 21.12.2015 г.. 
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава документ. 
2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника.  
Надписването на плика се извършва по следния начин: 
В горния десен ъгъл на плика се изписва: 
Адрес: До община Смолян 
За участие в договаряне без обявление с предмет:  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА 
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО 
”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА 
СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” 
В долния ляв ъгъл на плика се посочват името на участника, адреса за кореспонденция на 
участника, телефона и по възможност факса и електронният адрес /e-mail/. 
Върху плика на се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други 
фирмени печати и знаци. 
3. Пликът по предходната точка съдържа документите по Раздел X на настоящата покана. 
Забележка: Всички страници  в плика трябва да са номерирани последователно. 
 
XII.  ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
1. Изпълнението на поръчката следва да се осъществи по видове и количества работи 
съгласно представена и одобрена от възложителя Количествената сметка, представен и 
одобрен от възложителя инвестиционен проект, в съответствие с клаузите на подписания 
договор, в съответствие с направените договорености и действащата нормативна уредба. 
2. Гаранция за изпълнение – възложителят определя следните изисквания, които подлежат 
на договаряне: 
2.1. 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 
недобросъветсно поведение от негова страна. 
2.2. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора 
за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. 
2.3. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума внесена 
в брой на  касата на община Смолян или чрез банков превод по банкова сметка на община 
Смолян IBAN:BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код: IABG BGSF, банка: 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Смолян,  или банкова гаранция. 
2.4. Oпределеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
2.5. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ или в банковата 
гаранция изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията. 
2.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията. 
2.7. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под 
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формата на „банкова гаранция”, тя трябва да отговаря на следните съществени условия: 
2.7.1. Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на 
части от община Смолян в зависимост от претендираното обезщетение. 
2.7.2. Банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни 
след изтичане на срока за изпълнение на договора. 
2.7.3. 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. 
2.8. Когато определеният изпълнител е представил банкова гаранция, възложителят има 
право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 
2.9. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 
2.10. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са 
уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 
 
Неразделна част от настоящата покана са следните приложения: 
Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 
Образец № 2 - Ценово предложение. 
Образец № 3 – Количествена сметка. 
Образец № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 
Образец № 5 – Проект на договор. 
 
 
С уважение: 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Kмет на община Смолян 


