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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. № 19 от 24.09.2014 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка 
за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи 
на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“. 
 
 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” с наименование:  
 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни 
работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град 
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. Оферта, която 
съдържа варианти, следва да бъде отхвърлена. 

 
4.  Място и срок за изпълнение на поръчката. 

 Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на централна градска част на 
град Смолян. 
 Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор и контрол по 
строителството в периода от подписване на протокол за започване на строителството и 
извършване заверка на заповедната книга до подписването на констативен протокол за 
установяване годността на съответния обект. 

 
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/. 
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 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 извършени работи и разходите за труд, механизация и техническо 
обезпечение на екипа за изпълнение, енергия, транспорт, командировъчни, нощувки и други 
подобни, както и непредвидените разходи и печалба за изпълнителя. 
 

7. Финансиране.  
Обектът на настоящата поръчка се финансира с целеви средства от републиканския 

бюджет, предоставени за разходване от възложителя в съответствие с Постановление № 19 от 
07.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2014 г., издадено от Министерски съвет. 
 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са 
съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури. 
 Общата цена за изпълнение на надзорните услуги, предмет на настоящата 
обществена поръчка, е в размер до 36 713.33 лева /словом тридесет и шест хиляди 
седемстотин и тринадесет лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС. 
 Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за 
изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, 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: Николай Тодоров Мелемов или друг оправомощен представител на 
Община Смолян. 
  
 


