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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

към покана с изх. № 4 от 07.04.2015 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за 

услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Изготвяне на 

технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян“. 
 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. Обект на поръчката:  

 Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” с наименование:  

 „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на 

община Смолян“. 

 

2. Обособени позиции.   

 Предвиждат се следните обособени позиции: 

� Обособена позиция №1 - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за 

обекти по поречието на река Черна. 

1. „Възстановяване на подпорна стена на ул.„Ат.Шапарданов” в кв.Устово, гр.Смолян, 

Община Смолян”. 

2. „Изграждане на подпорна стена на улица „Димитър Благоев”, по левия бряг на р.Черна, до 

Римски мост, гр.Смолян, Община Смолян”. 

3. „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон”, до Римски мост, по десния бряг на 

р.Черна, гр.Смолян, Община Смолян”. 

4. „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон”, пред блок „Строител” №1, по 

десния бряг на р.Черна, гр.Смолян, Община Смолян”. 

 

� Обособена позиция №2 - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за 

обекти в град Смолян и с.Кутела.  

1. „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на сем.Ковачеви, 

гр.Смолян, Община Смолян”. 

2. „Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул.”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, 

гр.Смолян, Община Смолян”. 

3. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3245 /III-863, Момчиловци – 

с.Виево/ – с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община Смолян”. 

4. „Укрепване на подпорна стена на ул.„Ал. Стамболийски" в кв.Устово, над жил.сграда на 

сем.Хаджимаренски и под жил.сграда на сем.Чакърови, гр.Смолян, Община Смолян”. 

 

� Обособена позиция №3 - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за 

обекти в селата Тикале, Киселчово и Момчиловци. 

1. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3251 /II-86, Смолян – Търън/ – 

Тикале, под жил.сграда на сем.Бозови в с.Тикале, Община Смолян”. 

2. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML3242 /III-8683, Смилян – Могилица/ 

Черешовска река – Киселчово, при км.3+800, Община Смолян”. 
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3. „Укрепване на подпорна стена на главен път в с.Момчиловци, под жил.сграда на 

сем.Каневски, Община Смолян”. 

 

 *Забележка: С цел да се стимулират малките и средни предприятия да участват 

в настоящата обществена поръчка и съобразно чл. 25, ал. 2, т. 12 от ЗОП всеки от 

участниците може да подаде оферта само за една обособена позиция. 

 Участник, който подаде оферта за повече от една обособена позиция, се 

отстранява от участие и по трите обособени позиции. 

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертата. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертата. Оферта, която 

съдържа варианти, следва да бъде отхвърлена. 

 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката. 

 Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от участника в процедурата, но е не 

повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за 

изпълнение. 

 

5. Разходи за поръчката.  
 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в избора. Спрямо 

възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 

резултата или самото провеждане на избора. 

 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 всички разходи за качественото 

изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, 

включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, 

механизация и техническо обезпечение на екипа за изпълнение, в това число офис оборудване 

и специализиран софтуер за проектиране, енергия, транспорт, командировъчни, нощувки и 

други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за изпълнителя. 

 

7. Финансиране.  
Предмета на настоящата обществена поръчка е без осигурено финансиране. 

Заплащането по сключените договори ще се осъществява едва след постъпване на финансови 

средства в бюджета на възложителя от страна на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.  

 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са 

съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури. 

 

 Общата прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка общо за 

трите обособените позиции без ДДС е до 65 990,00 лв. /шестдесет и пет хиляди 

деветстотин и деветдесет / лева, разпределени по обособени позиции както следва: 

 

Обособена позиция №1 - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти по 

поречието на река Черна на обща стойност 27 550,00 лв. /двадесет и седем хиляди 

петстотин и петдесет/ лева без ДДС, в това число: 
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1. „Възстановяване на подпорна стена на ул.„Ат.Шапарданов” в кв.Устово, гр.Смолян, 

Община Смолян” – до 4750,00 лв. без ДДС. 

2. „Изграждане на подпорна стена на улица „Димитър Благоев”, по левия бряг на 

р.Черна, до Римски мост, гр.Смолян, Община Смолян” – до 5550,00 лв. без ДДС. 

3. „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон”, до Римски мост, по десния 

бряг на р.Черна, гр.Смолян, Община Смолян” – до 12800,00 лв. без ДДС. 

4. „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон”, пред блок „Строител” №1, 

по десния бряг на р.Черна, гр.Смолян, Община Смолян” – до 4450,00 лв. без ДДС. 

 

Обособена позиция №2 - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти в 

град Смолян и с.Кутела на обща стойност 22 050,00 /двадесет и две хиляди и петдесет/ 

лева без ДДС, в това число: 

1. „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кайнадина” №13, под жил.сграда на 

сем.Ковачеви, гр.Смолян, Община Смолян” – до 7240,00 лв. без ДДС. 

2. „Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул.”Хан Аспарух” до „Гамакабел”, 

гр.Смолян, Община Смолян” – до 4080,00 лв. без ДДС. 

3. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3245 /III-863, Момчиловци – 

с.Виево/ – с.Кутела /SML 2241/, при км.3+600, Община Смолян” – до 4680,00 лв. без ДДС. 

4. „Укрепване на подпорна стени на ул.„Ал.Стамболийски" в кв.Устово, над жил.сграда 

на сем.Хаджимаренски и под жил.сграда на сем.Чакърови, гр.Смолян, Община Смолян” 

– до 6050,00 лв. без ДДС. 

 

Обособена позиция №3 - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти в 

селата Тикале, Киселчово и Момчиловци на обща стойност 16 390,00 /шестнадесет 

хиляди триста и деветдесет/ лева без ДДС, в това число: 

1. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML 3251 /II-86, Смолян – Търън/ – 

Тикале, под жил.сграда на сем.Бозови в с.Тикале, Община Смолян” – до 5080,00 лв. без 

ДДС. 

2. „Изграждане на подпорна стена на общински път SML3242 /III-8683, Смилян – 

Могилица/ Черешовска река – Киселчово, при км.3+800, Община Смолян” – до 6230,00 

лв. без ДДС. 

3. „Укрепване на подпорна стена на главен път в с.Момчиловци, под жил.сграда на 

сем.Каневски, Община Смолян” – до 5080,00 лв. без ДДС. 

 

 Участник, чието ценово предложение надхвърля цените предвидени за 

обособената позиция за която участва, ще бъде отстранен от участие в настоящия избор. 

 

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 съгласно образец № 6.  

 Плащанията по договора за изпълнение се извършват от възложителя с платежно 

нареждане по посочена от изпълнителя в офертата му банкова сметка. 

 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 

 Получател: инж. Мариана Александрова Цекова или друг оправомощен представител 

на Община Смолян. 

 


