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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. № 1 от 07.03.2016г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на 

Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 
 

 

 

1. Обект на поръчката:  

 Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 

СМОЛЯН“.  

 

2.  Обособени позиции.   

 Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 2 /две/ обособени позиции 

/ОП/, както следва: 

 Обособена позиция № 1 – Изработване на технически инвестиционен проект за изграждане 

на социални жилища на територията на град Смолян. 

 Обособена позиция № 2 – Изработване на технически инвестиционен проект за изграждане 

на физкултурен салон на Природо-математическа гимназия „Васил Левски”, грaд Смолян. 

 Участниците могат да подадат оферта само за една обособена позиция. 

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

4.  Срок и място за изпълнение на поръчката.  

Срокът за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция се оферира от всеки 

участник в Техническoто му предложение, изготвено съгласно образец № 2, но е не повече от 150 

/словом сто и петдесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 Предаването на изготвените инвестиционни проекти, ведно със съпътстващите ги документи в 

изпълнение на настоящата обществена поръчка, се извършва от изпълнителя в стая 242 на втория 

етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 

№12, удостоверено с подписване на приемно-предавателен протокол. 

 

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 разходи, 
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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 съответната обособена позиция се определя в лева без 

ДДС при спазване на изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в Ценовото му 

предложение, изготвено по съгласно образец № 3. 

 Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с изпълнението на 

поръчката разходи, в това число разходи съобразно избраната организация и методология на работа 

за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на 

изпълнителя, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, 

извършени работи, труд, вложени материали, технически средства, пособия, хардуерни и софтуерни 

приложения за проектиране, механизация, гориво, транспорт, енергия, контрол върху качеството, 

управление, данъци, лицензи, застраховки, плащания към бюджета и други подобни, както и 

непредвидени разходи и печалба за изпълнителя. 

 

7. Финансиране.  
 Обектът на настоящата поръчка се финансира със собствени средства от бюджета на 

възложителя, който ще кандидатства за получаване на финансиране по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014г.-2020г. или по друга програма на Европейския съюз през програмен период 

2014г.-2020г.. 

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 65 000.00 лева 

/словом шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС, определена на база на следните максимално 

допустими цени по обособени позиции, както следва: 

 Обособена позиция № 1 – Изработване на технически инвестиционен проект за изграждане 

на социални жилища на територията на град Смолян: до 33 000.00 лева /словом тридесет и три 

хиляди лева/ без ДДС. 

 Обособена позиция № 2 – Изработване на технически инвестиционен проект за изграждане 

на физкултурен салон на ПМГ „Васил Левски“ град Смолян: до 32 000.00 лева /словом тридесет и 

две хиляди лева/ без ДДС. 

 Участник, чието ценово предложение надхвърля съответна горепосочена обща стойност 

за изпълнение по обособена позиция, се отстранява от участие по съответната обособена 

позиция. 

 

8. Схема на плащане 
 Заплащането на цената на договора за изпълнение ще се извършва по банков път в български 

лева при условията, подробно описани в Проекта на договор, представляващ Приложение № 5, 

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 


