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Книга III 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 
 

 

1. Обект на поръчката:  

 Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО“ по смисъла на чл.3, ал.1, 

т.3 от ЗОП с наименование: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН”. 

 

 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 община Смолян, област Смолян. 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 730 /словом седемстотин и тридесет/ календарни 

дни, считани от датата на сключване на договора за изпълнение или до изчерпване на финансовия 

ресурс на възложителя в размер до 4 452 121.00 лева /словом четири милиона четиристотин 

петдесет и две хиляди сто двадесет и един лева/ без ДДС. 

Срокът за изпълнение на всеки отделен строителен обект, се определя с Възлагателното 

писмо, според обема на работата, и е не по-дълъг от 2 /два/ календарни месеца. 

Възлагателните писма се изготвят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база на наличния финансов 

ресурс, поетапно, в размер до 4 452 121.00 лева /словом четири милиона четиристотин петдесет и 

две хиляди сто двадесет и един лева/ без ДДС и оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени по 

видове работи в Ценовата оферта от Офертата му. 

Гаранционните срокове на изпълнените строителни и ремонтни работи /СРР/ са съгласно 

определените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 

 

5. Разходи за поръчката. 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 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 процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП. 

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 изпълнение се определя на база на възложените от възложителя с 

възлагателно писмо видове и количества работи по обекти и действително извършени от 

изпълнителя видове и количества работи на обекти, по стойности с единични цени, посочени в 

Ценовата оферта на участника, определен за изпълнител, по образец съгласно приложение № 3. 

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, поддръжка, изготвяне на строителна 

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

енергия, складиране, въвеждане в експлоатация и други подобни, както и печалба за изпълнителя. 

 

7. Финансиране. 

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. 

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 4 452 121.00 лева 

/словом четири милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто двадесет и един лева/ без ДДС. 

 

8. Схема на плащане. 

Заплащането на цената на договора ще се извършва по банков път в български лева при 

условията, подробно описани в проекта на договор, съдържащ се в Книга VIII, неразделна част от 

документацията за участие. 

Видовете и количествата работи, които изпълнителят следва да изпълни, се определят от 

възложителя с възлагателно писмо за определяне на конкретните предвидени за изпълнение 

видове и количества работи с приложени към него количествено-стойностни сметки по обекти, 

което възлагателно писмо се съставя на база на финансов ресурс на възложителя в размер до 

4 452 121.00 лева /словом четири милиона четиристотин петдесет и две хиляди сто двадесет и 

един лева/ без ДДС и оферирани единични цени по видове работи в Ценовата оферта на 

участника, определен за изпълнител, по образец съгласно приложение № 3. 

При изпълнение на видове и количества работи в отклонение от възлагателното писмо на 

възложителя последният не дължи заплащане за невъзложените работи, които са изработени и 

построени до момента, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви. 

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 

строителството, 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. 

Всички документи, свързани с плащанията по договора с Изпълнителя, се подписват от 

ресорния заместник-кмет в общината или от друго упълномощено лице. 

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 Цекова или друг нотариално упълномощен представител на 

 Община Смолян. 


