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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. № 17 от 13.08.2014г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на 

Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Упражняване на авторски надзор при извършване на 

строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, 

по Оперативна програма “Регионално развитие“  2007 – 2013г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/1.4-09/2012/029/20.05.2013 г.“ 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА  
 

 

 

1. Обект на поръчката:  

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

на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и 

достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма 

“Регионално развитие“  2007 – 2013г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/1.4-09/2012/029/20.05.2013 г.“. 

  

2.  Обособени позиции.   

 Не се предвиждат обособени позиции. 

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката. Гаранционни срокове. 

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на град Смолян, община Смолян. 

 Авторският надзор от проектантите за всеки от обектите, осъществяван по време на 

изпълнението на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на 

гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“  2007 – 

2013г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029/20.05.2013 

г., е за времето от датата на съставяне на протокол за започване на строителството и заверка на 

заповедна книга до датата на въвеждане на съответния обект в експлоатация, респ. издаване на 

разрешително за ползване. 

 

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. 
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6. Стойност на поръчката. 

 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 

стойност /ДДС/. 

 Цената на договора за услуга 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 образец 

съгласно Приложение № 2. 

 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи по изпълнение на предмета 

на обществената поръчка, включително разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и 

здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, плащания към 

подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, участие в изготвяне на 

строителна документация, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, 

транспорт, енергия и други подобни, както и печалба за изпълнителя. 

 

7. Финансиране.  

 Финансирането се осигурява по проект: „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - 

централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", 

Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г., сключен между 

Министерство на Регионалното развитие и благоустройството и община Смолян, който проект се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 

2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са съобразени с 

финансовия ресурс, който възложителят може да осигури, а именно да съвпадат с размера на 

допустимите разходи по горепосочения проект. 

 Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 30 000.00 лева /словом 

тридесет хиляди лева/ без ДДС. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосоченaте обща стойност за 

изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. 

 

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, 

при следната схема за плащане: 

 Авансово плащане в размер на 40 % /четиридесет на сто/ от стойността на договора се 

извършва в срок до 14 /четиринадесет/ календарни дни след подписването му и представяне 

на надлежно оформена фактура – оригинал от изпълнителя. 

 Окончателното заплащане за действително осъществения авторски надзор и съпътстващите 

го услуги при изпълнението на строителните и монтажни работи на строителните обекти се 

извършва след приспадане на извършеното авансово плащане в срок до 30 /тридесет/ 

календарни дни след завършване, предаване и въвеждане в експлоатация /издаване на 

разрешение за ползване/ на строителните обекти,  представяне на двустранно подписан 

приемно-предавателен протокол, съответни доклади/протоколи, извлечения от Заповедните 

книги и надлежно оформена фактура – оригинал от изпълнителя. 

 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.  
 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: Марин Захариев или друг упълномощен представител на Община Смолян. 
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 В описателната част на фактурите задължително следва да бъде вписан номерът на 

договора за обществена поръчка, по който се извършва плащането, както и следният текст:  

„Разходът е по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска 

част“ с договор за БФП  № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по Оперативна 

програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г.”. 
 

 

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект 

„Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", 

Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, 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. 

 

 


