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СЪДЪРЖАНИЕ 
 

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА 

ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ: 
 
 
 

„ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА 

ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН” 

 
 
 

КНИГА І: 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА. 
 
КНИГА ІІ: 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 
 
КНИГА III: 
ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА. 
 
КНИГА ІV: 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. 
 
КНИГА V: 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. 
 
КНИГА VI: 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 
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КНИГА VII: 
КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 
 
КНИГА VІII: 
ОБРАЗЦИ: 
Приложение № 1 – Оферта. 
Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 
Приложение № 3 – Ценово предложение. 
Приложение № 4 – Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 
Приложение № 5 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 
7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 
Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 
Приложение № 8 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
Приложение № 9 – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. 
Приложение № 10 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд. 
Приложение № 11 – Списък на сходното с предмета на поръчката строителство, изпълнено през 
последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. 
Приложение № 12 - Списък на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или 
наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 
изпълнение на обособената позиция. 
Приложение № 13 - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за 
изпълнение на обособената позиция. 
 
КНИГА IX 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „ Европейско териториално сътрудничество „ Гърция – 
България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, 
управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № 
В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програма „ Европейско териториално сътрудничество „ Гърция – България“ 2007 – 
2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 


