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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.ba , e-rop@aop.bo 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
□  Проект на обявление 
81 Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00092 
Поделение:________
Изходящ номер: ДЛ000378 от дата 16/01/2013 
Коментар на възложителя:
Настоящото обявление е изпратено по електронен път, като от 
същата дата възложителят е предоставил пълен достъп по 
електронен път до одобрената документацията за участие в 
процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който 
тя може да бъде намерена.

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО" по 
смисъла на чл.З, ал.1, т.З от ЗОП с наименование: „Изпълнение на 
строителни и монтажни работи по проект: „Момчилова крепост - 
митовете оживяват" по Оперативна програма „Регионално 
развитие" (2007-2013)".

Настоящата обществена поръчка се осъществява в изпълнение на 
дейностите по проект „Момчилова крепост - митовете оживяват" по 
Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013),
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1. 
„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 
инфраструктура" по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието 
на природни, културни и исторически атракции", Бенефициент: 
община Смолян, договор BG161P0001/3.1-03/2010/001 от 30.01.2012 
г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен 
между Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
и община Смолян, който проект се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Община Смолян
Адрес
бул. България № 12
Град Пощенски код Държава
Смолян 4700 Република

България
За контакти Телефон
дирекция "ИРППММД" в община 0301 62357

АО П
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Смолян
Лице за контакти
Ефтима Петкова - директор на дирекция "ИРППММД" в община Смолян
Електронна поща Факс
obshtina smolyan@abv.bg 0301 62426
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.smolyan.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.smolyan.bg/bg/menu/f1/32
Допълнителна информация може да бъде получена на:

К! Съгласно 1.1)
□Друго: моля, попълнете Приложение A.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

□  Съгласно 1.1)
ЕЗДруго: моля, попълнете Приложение А.П

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
□Съгласно 1.1)
ЕЗДруго: моля, попълнете Приложение A.III

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
□Министерство или друг държавен орган, К] Обществени услуги

включително техни регионални или □  Отбрана
местни подразделения □  Обществен ред и сигурност

□  Национална агенция/служба □  Околна среда
ЕЗ Регионален или местен орган □Икономическа и финансова дейност
□  Регионална или местна агенция/служба □  Здравеопазване
□Публичноправна организация □  Настаняване/жилищно строителство и
□Европейска институция/агенция или места за отдих и култура

международна организация □Социапна закрила
□Д руго (моля, уточнете): □  Отдих, култура и религия

□  Образование
□Друго (моля, уточнете):

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и Да □  Не
възложител/и

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩ ЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание___________________________________________
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО" по 
смисъла на чл.З, ал.1, т.З от ЗОП с наименование: „Изпълнение на 
строителни и монтажни работи по проект: „Момчилова крепост - 
митовете оживяват" по Оперативна програма „Регионално 
развитие" (2007-2013)".
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или 
услугата
(Изберете само един обект -  строителство, доставки или услуги, който съответства на 
конкретния предмет на вашата поръчка)
Е*] (а) Строителство □  (б) Доставки □  (в) Услуги
□Изграждане
□  Проектиране и

□Покупка
□Лизинг

Категория услуга No 
(Относно категориите
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изпълнение 
81 Изпълнение с каквито и 

да е средства на 
строителство, 
съответстващо на 
изискванията, 
определени от 
възложителите

□Наем
□  Покупка на изплащане 
□Комбинация от 

изброените

услуги 1-27, моля вижте 
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на 
строителството
археологически обект 
„Момчилова крепост" 
на територията на 
община Смолян 
код NUTS: BG424

Място на изпълнение на 
доставката

Място на изпълнение на 
услугата

код NUTS: код NUTS:
II.1.3) Настоящото обявление е за
81 Възлагане на обществена поръчка

□  Сключване на рамково споразумение

□  Създаване на динамична система за 
доставки (ДСД)

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
□Рамково споразумение с няколко □  Рамково споразумение с един

изпълнители изпълнител
Брой:________ или (когато е приложимо)
максимален брой________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци: _________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато 
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________  Валута:
или от: ________ д о ________  Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

II.1.5) Кратко описание на поръчката:
Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО" по 
смисъла на чл.З, ал.1, т.З от ЗОП с наименование: „Изпълнение на 
строителни и монтажни работи по проект: „Момчилова крепост - 
митовете оживяват" по Оперативна програма „Регионално 
развитие" (2007-2013)".

Строителството следва да се изпълни по инвестиционен проект, 
разработен по възлагане от инвеститора, който предвижда 
изпълнението на строителни и монтажни, разделени по подобекти, 
както следва:

ПОДОБЕКТ I: КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КРЕПОСТТА 
ПОДВИС (МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ) - ЕТАП 2, включващ изпълнение на:
• Консервация, реставрация и експониране на крепостна стена.
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• Консервация, реставрация и експониране на Тракийско светилище 
и Средновековен параклис.
• Консервация, реставрация и експониране на средновековна 
ковашка пещ и работилница.
• Експониране на керамична пещ и грънчарско колело и формирането 
й като атракция.
• Обходни пътеки.
• Осветление на крепостта и озвучаване на аудиовизуалния 
спектакъл.
• Инфраструктура, съпътстваща аудио-визуалния спектакъл.
• Информационна инфраструктура.

ПОДОБЕКТ II: ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТЯ ОТ С. ГРАДЪТ ДО ОБСЛУЖВАЩА 
СГРАДА, включващ изпълнение на:
• Полагане на осветителни тела по целия път от село Градът до 
подножието на обект „Момчилова крепост".
• Полагане на кабелна линия.

ПОДОБЕКТ III: ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЕШЕХОДЕН ПОДХОД ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА 
СГРАДА ДО КРЕПОСТТА, включващ изпълнение на:
• Полагане на осветителни тела по целия подход към крепостта.
• Полагане на кабелна линия.

ПОДОБЕКТ IV: ПОДХОД ЗА ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ - КРЕПОСТ ПОДВИС - 
ВТОРИ ЕТАП, включващ:
• Полагане на асфалтобетоново покритие на съществуващия 
стопански път (1.5 км.) от обслужващата сграда в с. Градът до 
подножието на Момчилова крепост.

Конкретните параметри, видове и обем на строителните работи, 
предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно и детайлно 
описани в Технически спецификации и одобрен технически 
инвестиционен проект /Книга II/ и Количествени сметки /Книга 
III/, съдържащи се в Том II - неразделна част от документацията 
за участие.
11.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)___________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Оси, предмет_________________ 45000000____________________________________________
Доп. предмети 45212350

45454100
45453000
45310000

______________________________ 45233250____________________________________________

11.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да О  Не ЕЗ 
(GPA) на Световната търговска организация

11.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да П  Не ЕЗ 
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
□  само за една обособена ЕНза една или повече [Цза всички обособени

позиция обособени позиции позиции

11.1.9) Ще бъдат приемани варианти____________________________________ Да О  Не ЕЗ
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II.2) Количество или обем на поръчката_____________________________________________
11.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, 
когато е приложимо)
Строителството следва да се изпълни по инвестиционен проект, 
разработен по възлагане от инвеститора, който предвижда 
изпълнението на строителни и монтажни, разделени по подобекти, 
както следва:

ПОДОБЕКТ I: КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КРЕПОСТТА 
ПОДВИС (МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ) - ЕТАП 2, включващ изпълнение на:
• Консервация, реставрация и експониране на крепостна стена.
• Консервация, реставрация и експониране на Тракийско светилище 
и Средновековен параклис.
• Консервация, реставрация и експониране на средновековна 
ковашка пещ и работилница.
• Експониране на керамична пещ и грънчарско колело и формирането 
й като атракция.
• Обходни пътеки.
• Осветление на крепостта и озвучаване на аудиовизуалния 
спектакъл.
• Инфраструктура, съпътстваща аудио-визуалния спектакъл.
• Информационна инфраструктура.

ПОДОБЕКТ II: ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТЯ ОТ С. ГРАДЪТ ДО ОБСЛУЖВАЩА 
СГРАДА, включващ изпълнение на:
• Полагане на осветителни тела по целия път от село Градът до 
подножието на обект „Момчилова крепост".
• Полагане на кабелна линия.

ПОДОБЕКТ III: ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЕШЕХОДЕН ПОДХОД ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА 
СГРАДА ДО КРЕПОСТТА, включващ изпълнение на:
• Полагане на осветителни тела по целия подход към крепостта.
• Полагане на кабелна линия.

ПОДОБЕКТ IV: ПОДХОД ЗА ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ - КРЕПОСТ ПОДВИС - 
ВТОРИ ЕТАП, включващ:
• Полагане на асфалтобетоново покритие на съществуващия 
стопански път (1.5 км.) от обслужващата сграда в с. Градът до 
подножието на Момчилова крепост.

Конкретните параметри, видове и обем на строителните работи, 
предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно и детайлно 
описани в Технически спецификации и одобрен технически 
инвестиционен проект /Книга II/ и Количествени сметки /Книга 
III/, съдържащи се в Том II - неразделна част от документацията 
за участие.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 1563522.10 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да He EU
от: ________ д о _________ Валута:

11.2.2) Опции (когато е приложимо) Да EU Не ЕЗ
Ако да, описание на тези опции:
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Опции се предвижда да се използват:
след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно) 
Брой на възможните повторения (ако има такива):________ или: между_______ и

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: месеца или : дни от сключване на договора
II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора)
или
начална дата дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението 30/01/2014 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: Ю РИДИЧЕСКА, ИКОНОМ ИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

111.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката_______________________________
111.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Участникът представя гаранция за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител 
представя: гаранция за изпълнение при подписването на договора и 
банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане при 
ползване на авансово плащане.
Гаранцията за участие е в общ размер от 15 500 лева.
Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3% от стойността на 
договора за обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 
20% от стойността договора за обществената поръчка.
Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от 
следните форми: парична сума внесена в брой на касата на община 
Смолян или чрез банков превод по банкова сметка на община Смолян 
IBAN:BG 66 IABG 7491 3350 0050 03, BIC код: IABG BGSF, банка: 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, клон Смолян, или банкова гаранция. 
Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане е във формата на 
банкова гаранция.
Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което 
не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е 
наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 
гаранцията.
При представяне на гаранцията за участие в платежния документ 
или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за 
която се представя гаранцията.
При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ 
или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, по който 
се представя гаранцията.
Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под 
формата на „банкова гаранция", тя трябва да отговаря на следните 
съществени условия:
• банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да 
се усвои изцяло или на части от община Смолян, в зависимост от 
претендираното обезщетение;
• с банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши 
безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в 
случай че участникът оттегли офертата си след изтичане на срока 
за получаване на оферти или е определен за изпълнител, но не 
изпълни задължението си да сключи договор за обществената
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поръчка.
Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за 
изпълнение под формата на „банкова гаранция", тя трябва да 
отговаря на следните съществени условия:
• банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да 
се усвои изцяло или на части от община Смолян, в зависимост от 
претендираното обезщетение;
• с банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши 
безусловно плащане при първо писмено искане от община Смолян, в 
случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от 
задълженията си по договора за изпълнение.
Срокът на валидност на банковата гаранция за участие трябва да е 
не по-кратък от срока на валидност на офертата, посочен в т.
IV.3.7 от обявлението, а срокът на валидност на банковата 
гаранцията за изпълнение и за авансово плащане - 30 дни след 
крайния срок за изпълнение.
Възложителят има право: да задържи гаранцията за участие до 
решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва 
решението за определяне на изпълнител, и да усвои гаранцията за 
участие независимо от нейната форма, когато участникът оттегли 
офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите 
или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 
сключи договор за обществената поръчка.
В случай на забавено, некачествено, непълно или лошо изпълнение 
на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за 
изпълнение до максималния й размер.
При неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
възстановяване на полученото авансово плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да усвои гаранцията за аванс до максималния й размер. 
Възложителят освобождава гаранциите за участие при условията на 
чл.62 от ЗОП.
При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия 
договор изпълнение гаранцията за изпълнение се освобождава в 
срок до 30 дни след завършване на обекта.
Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава 
с изплащане на окончателното плащане.
III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат:
1. Финансиране.
Финансирането се осигурява по проект „Момчилова крепост - 
митовете оживяват" по Оперативна програма „Регионално 
развитие" (2007-2013), Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на 
туризма, Операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и 
свързаната с тях инфраструктура" по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 „Подкрепа за 
развитието на природни, културни и исторически атракции", 
Бенефициент: община Смолян, договор BG161P0001/3.1-03/2010/001 
от 30.01.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, сключен между Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и община Смолян, който проект се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално 
развитие" 2007-2013, 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
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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
1 563 522.10 лева /словом един милион петстотин шестдесет и три 
хиляди петстотин двадесет и два лева и десет стотинки/ без ДДС. 
Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща 
стойност за изпълнение на поръчката ще бъде отстранен от участие 
в процедурата.

2 . 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 /Книга VII/, съдържащ се в Том II - неразделна част от 
документацията за участие, при следната схема за плащане:
• Авансово плащане в размер на 20 % /двадесет на сто/ от 
стойността на договора се извършва в срок до 60 /шестдесет/ 
календарни дни след подписването му и представяне на надлежно 
оформени документи за започване на строителството /протокол за 
започване на строителството и заверена заповедна книга/, 
надлежно оформена фактура - оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и оригинал 
на неотменима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане, 
покриваща пълния размер на аванса.
• Междинни плащания за действително извършените и актувани 
строителни и монтажни работи се извършват на база оферираните от 
изпълнителя в остойностената количествена сметка единични цени в 
срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след изпълнението на 
съответните строителни и монтажни работи и представяне на 
съответните надлежно оформени актове и протоколи съгласно 
изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн.,
ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, протокол/акт обр. 19 за извършени 
СМР и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на 
СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите 
строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на 
СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и надлежно оформена 
фактура - оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общият размер на авансовото и 
междинните плащания е до 80 % /осемдесет на сто/ от цената на 
договора за изпълнение.
• Окончателното разплащане се извършва след приспадане на 
извършените авансово и междинни плащания в срок до
60 /шестдесет/ календарни дни след завършване и предаване на 
обекта, удостоверено надлежно с представяне на съответните 
надлежно оформени актове и протоколи съгласно изискванията на 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 
15.08.2003 г./, акт. Обр. 15, протокол/акт обр. 19 за извършени 
СМР и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на 
СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите 
строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на 
СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и след представяне на 
надлежно оформена фактура - оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е____________
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приложимо):

III. 1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да К1 Не СИ
Ако да, опишете ги:
1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален 
регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, 
отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, 
както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал.1, т.1, буква 
„м" от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Забележка: Вписването в съответен регистър на държава - членка 
на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, има 
силата на вписване в Централния професионален регистър на 
строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.
В случай че участникът участва като обединение или консорциум, 
който не е юридическо лице, поне един от участниците в 
обединението трябва да е вписан в регистъра съгласно условията 
по настоящия пункт.

2. Участникът следва да е внедрил и да прилага в строителната си 
дейност системи за управление на качеството, околната среда, 
здравословни и безопасни условия на труд, съответно по 
стандарти, както следва: ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, 
за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ 
реконструкция, рехабилитация и/или реставрация на обекти 
паметници на културата, или еквивалентни.
Забележка: Сертификатите по настоящата точка трябва да са 
издадени от независими лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация" или от друг национален орган 
за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, 
за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 
акредитация на органи за оценяване на съответствието. 
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството 
или за опазване на околната среда.
В случай че участникът участва като обединение или консорциум, 
който не е юридическо лице, посочените сертификати или 
еквивалентни документи се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите.
III.2) Условия за участие___________________________________________________________
Ш.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването 
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Всяка оферта трябва да съдържа:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. __________________________________
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2.0ферта-по обр..
3.Регистрационни документи на участника:
3.1.Заверено от участника копие от документа за регистрация, 
актуално състояние и БУЛСТАТ или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, 
когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.
3.2.Копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице.
3.3.Оригинал или нотариално заверено копие на
договор/споразумение за създаване на обединение с нотариална 
заверка на подписите и заверено от участника копие от документ 
за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което 
не е юридическо лице/неперсонифицирано дружество по ЗЗД. 
Забележка:Документът/договорът за създаване на обединението 
задължително трябва да съдържа клаузи, които:-да съдържат 
информация за разпределението на участието на лицата, включени в 
обединението, при изпълнението на дейностите, предмет на 
поръчката-описание на видовете работи и дейности, които ще 
изпълнява всеки участник в обединението;-да гарантират по 
безусловен начин, че: всички членове на обединението са 
отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, в това 
число за плащанията и за качественото му изпълнение и 
отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок 
съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка 
независимо от срока, за който е създадено обединението; съставът 
на обединението няма да се променя след подаването на офертата; 
всички членове на обединението са задължени да останат в него за 
целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена 
поръчка, в случай че обединението бъде избрано за изпълнител.
4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява 
участника в процедурата-в приложимите случаи.
5.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по 
чл.50 от ЗОП и техническите възможности и квалификация по чл.51 
от ЗОП, посочени в изискуемите документи съответно в раздел
111.2.2. и раздел III.2.3. от настоящото обявление.
6.Доказателства за спазване на особените условия съгласно раздел
III. 1.4. от настоящото обявление.
Забележка: Участникът следва да е: -вписан в ЦПРС за изпълнение 
на строежи с обхват, отговарящ на вида и категорията на строежа, 
предмет на поръчка, съгласно чл.137,ал.1,т.1,б .„м" от ЗУТ, за 
което да представи удостоверение и валиден талон към него или 
еквивалентен документ /вписването в съответен регистър на 
държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по 
Споразумението за ЕИП, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата 
на дейностите, за които е издадено/; -внедрил и прилага в 
дейността си системи за управление на качеството, околната 
среда, здравословни и безопасни условия на труд по следните 
стандарти: ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, за което да 
представи валидни сертификати с предмет, съдържащ реконструкция, 
рехабилитация и/или реставрация на обекти паметници на 
културата, или еквивалентни.
7.Документ за гаранция за участие-оригинал.
8.Документ за закупена документация за участие-копие.
9.Списък на подизпълнителите-по обр..
10.Декларация от всеки от подизпълнителите-по обр..
11.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 
ал.2,т.1-5 и ал.5 от ЗОП-по обр..
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12.Декларация от участника-по обр..
13.Декларация за приемане на условията в проекта на договор-по 
обр. .
14.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на 
труд-по обр..
15 .Техническа оферта-по обр.
16.Работна програма.
17.Линеен график за изпълнение на поръчката и график за 
разпределение на работната ръка.
18.Мерки за управление на рисковете.
19.Ценова оферта-по обр..
20.Остойностена количествена сметка и анализни цени в 2 
екземпляра-1 на хартиен носител и 1 на магнитен носител (CD).
На основание чл.47, ал.3 от ЗОП е определено, че наличието на 
което и да е обстоятелство по чл.47, ал.2, т.1-5 от ЗОП, води до 
отстраняване на участника /виж раздел VI.3 от обявлението/.
III.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:

1. Заверени от участника копия 
на баланс и отчет за приходите 
и разходите като съставни части 
на годишния финансов отчет за 
предходните 3 (три) финансови 
години (2010, 2011 и 2012 г.), 
когато публикуването им се 
изисква от законодателството на 
държавата, в която участникът е 
установен.
Забележка: В случай че към 
датата на подаване на офертата 
участникът не е изготвил 
годишния си финансов отчет за 
2012 г., представя съставните 
му части за последните две 
приключили финансови години 
(2010 и 2011г.), ведно с 
декларация, в която изрично 
посочва обстоятелството, че 
годишният му финансов отчет за 
2012г. не е изготвен, и 
представя информация за общия 
оборот за 2012г..
В случай че участникът е 
посочил единен идентификационен 
код и ГФО са обявени в 
търговския регистър, 
документите по настоящия пункт 
могат да не се представят към 
офертата.
Когато по обективни причини 
участникът не може да представи 
исканите от възложителя 
документи, той може да докаже

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
1. Участникът следва да е 
реализирал общ оборот от 
дейността си за последните 3 
(три) финансови години (2010, 
2011 и 2012 г.) не по-малко от
4 000 000.00 лева /словом 
четири милиона лева/.
Забележка: Покриването на 
изискването се удостоверява със 
заверени от участника копия на 
баланс и отчет за приходите и 
разходите като съставни части 
на годишния финансов отчет за 
предходните 3 (три) финансови 
години (2010, 2011 и 2012 г.) 
по т.1 от изискуемите документи 
от настоящия раздел /в случай 
че към датата на подаване на 
офертата участникът не е 
изготвил годишния си финансов 
отчет за 2012 г., представя 
съставните му части за 
последните две приключили 
финансови години (2010 и 
2011г.), ведно с декларация, в 
която изрично посочва 
обстоятелството, че годишният 
му финансов отчет за 2012г. не 
е изготвен, и представя 
информация за общия оборот за 
2012г../ и с Информацията за 
общия оборот за последните 3 
(три) финансови години - 2010, 
2011 и 2012 г., по т.2 от 
изискуемите документи от
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икономическото и финансовото си 
състояние с всеки друг 
документ, който възложителят 
приеме за подходящ.

2. Информация за общия оборот 
за последните 3 (три) финансови 
години - 2010, 2011 и 2012 г.,
в зависимост от датата, на 
която участникът е учреден или 
е започнал дейността си - по 
образец съгласно приложение №
11 .

3. Заверено от участника копие 
от валидна застраховка за 
професионална отговорност на 
строителя за вреди, причинени 
на други участници в 
строителството и/или на трети 
лица вследствие на неправомерни 
действия или бездействия при 
или по повод изпълнение на 
задълженията им. За участник, 
установен/регистриран в 
Република България, 
застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде 
съгласно чл. 171, ал. 1 от 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). За участник, 
установен/регистриран извън 
Република България, 
застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде 
еквивалента на тази по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ, но направена 
съгласно законодателството на 
държавата, където е 
установен/регистриран 
участника.
Минималната застрахователна 
сума по застраховката трябва да 
е в съответствие с Наредбата за 
условията и реда за 
задължително застраховане в 
проектирането и строителството
- да отговаря минимум за 
строителство на строежи от 
Първа категория съгласно чл. 
137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

4. Удостоверение от банка за 
наличието на финансов ресурс 
или достъп до кредитни линии на 
участника в размер не по-малък

настоящия раздел.

2. Участникът трябва да 
притежава валидна застраховка 
за професионална отговорност 
при дейността си като строител 
за вреди, причинени на други 
участници в строителството 
и/или на трети лица вследствие 
на неправомерни действия или 
бездействия при или по повод 
изпълнение на задълженията им. 
За участник, 
установен/регистриран в 
Република България, 
застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде 
съгласно чл. 171, ал. 1 от 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). За участник, 
установен/регистриран извън 
Република България, 
застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде 
еквивалента на тази по чл. 171, 
ал. 1 от ЗУТ, но направена 
съгласно законодателството на 
държавата, където е 
установен/регистриран 
участника.
Минималната застрахователна 
сума по застраховката трябва да 
е в съответствие с Наредбата за 
условията и реда за 
задължително застраховане в 
проектирането и строителството
- да отговаря минимум за 
строителство на строежи от 
Първа категория съгласно чл.
137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 
Забележка: Покриването на 
изискването се удостоверява със 
заверено от участника копие на 
застраховката по т.З от 
изискуемите документи от 
настоящия раздел.

3. Участникът следва да 
разполага с достъп до собствени 
финансови ресурси, кредитна 
линия или еквивалентен финансов 
инструмент в размер не по-малък 
от 400 000.00 лева /словом 
четиристотин хиляди лева/. 
Забележка: Покриването на 
изискването се удостоверява с
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от 400 000.00 лева /словом 
четиристотин хиляди лева/ или 
друг еквивалентен 
документ /представят се в 
оригинал или нотариално 
заверено копие/.
Забележка: Документът по 
настоящата точка следва да е 
издаден до 1 месец преди 
крайната дата за подаване на 
офертите.

оригинал или нотариално 
заверено копие от документа по 
т .4 от изискуемите документи от 
настоящия раздел.

III.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

1. Списък на основните договори 
за строителство, сходни на 
тези, които са предмет на 
поръчката, изпълнени през 
последните 5 /пет/ години до 
датата на подаване на 
офертите /от 25.02.2008г. до 
25 . 02.2013г./, включително 
стойностите на договорите, 
датите и възложителите, с 
посочени още кратко описание на 
изпълнените строителни и 
монтажни работи, дял на 
участника в изпълнението на 
поръчката, място на изпълнение, 
срок за изпълнение - по образец 
съгласно приложение № 12, към 
който списък се прилагат 
доказателства за изпълнение на 
описаните договори, а именно 
заверени от участника копия от 
референции /препоръки за добро 
изпълнение/, ведно със заверени 
от участника копия от 
документи, доказващи 
категорията на изпълнените 
обекти - недвижими културни 
ценности с категория „световно 
значение", „национално 
значение" и/или „местно 
значение" /удостоверения от 
Националния институт за 
недвижимо културно наследство 
към Министерство на културата, 
удостоверения от общини, 
извлечения от регистри и/или 
други еквивалентни документи/. 
Забележка: Референциите следва 
да са издадени от възложителя, 
краен ползвател на 
строителството, и точно да

Минимални изисквания (когато е 
приложимо):
1. Участникът трябва да е 
изпълнил през последните 
5 /пет/ години до крайната дата 
за подаване на офертите /от 
25.02.2008г. до 25.02.2013г./ 
най-малко 1 /един/ договор за 
изпълнение на консервационни и 
реставрационни работи и/или 
строителни и монтажни работи на 
недвижима културна ценност с 
категория „световно значение", 
„национално значение" или 
„местно значение".
Забележка: Покриването на 
изискването се удостоверява със 
списъка на основните договори 
за строителство, сходни на 
тези, които са предмет на 
поръчката, изпълнени през 
последните 5 /пет/ години до 
датата на подаване на офертите, 
по т.1 от изискуемите документи 
от настоящия раздел и с 
приложените към него заверени 
копия от референции, издадени 
от възложителя, краен ползвател 
на строителството, и от 
документи, доказващи 
категорията на изпълнените 
обекти - недвижими културни 
ценности с категория „световно 
значение", „национално 
значение" и/или „местно 
значение" /удостоверения от 
Националния институт за 
недвижимо културно наследство 
към Министерство на културата, 
удостоверения от общини, 
извлечения от регистри и/или 
други еквивалентни документи/. 
При липса на препоръка
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кореспондират с данните по 
списъка, като съдържат 
информация за възложителя, 
предмета на договора, неговата 
стойност, дата на сключване и 
изпълнение, място на 
изпълнение, както и относно 
обстоятелството дали участникът 
е реализирал добросъвестно и 
професионално договорните си 
задължения в съответствие с 
нормативните изисквания.
При липса на препоръка 
възложителят ще приеме за 
подходящо доказателство 
заверени от участника копия и 
от други еквивалентни 
документи, доказващи 
качественото изпълнение на 
описаните договори в срок. 
Сходни с предмета на поръчката 
са договорите за изпълнение на 
консервационни и реставрационни 
работи /КРР/ и/или строителни и 
монтажни работи /СМР/ на 
недвижими културни ценности с 
категория „световно значение" 
„национално значение" и/или 
„местно значение".

2. Списък на ключовите 
специалисти - квалифицирани 
ръководни и технически 
лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за 
контрола на качеството, които 
участникът ще използва за 
изпълнение на поръчката - по 
образец съгласно приложение №
13 .

3. Професионални автобиографии 
на предвидените за изпълнението 
на поръчката ключови 
специалисти - квалифицирани 
ръководни и технически
лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за 
контрола на качеството, 
изготвени по образец съгласно 
приложение № 14, придружени от 
документи, удостоверяващи 
техните образование, 
професионална квалификация и 
професионален опит /заверени 
копия от дипломи,

възложителят ще приеме за 
подходящо доказателство 
заверени от участника копия и 
от други еквивалентни 
документи, доказващи 
качественото изпълнение на 
описаните договори в срок.

2. За изпълнението на поръчката 
участникът трябва да разполага 
с ръководен състав, включващ 
минимум б /шест/ специалисти, 
както следва:
2.1. Главен ръководител на 
обекта, който да отговаря на 
следните изисквания:
а) да притежава диплома за 
завършено висше образование, 
образователна степен магистър, 
специалност промишлено и 
гражданско строителство, 
строителство на сгради и 
съоръжения или еквивалентна, 
квалификация инженер;
б) да притежава професионален 
опит в сферата на 
строителството не по-малко от 
10 /десет/ години.
2.2. Технически ръководител на 
обекта, който да отговаря на 
следните изисквания:
а) да отговаря на изискванията 
по чл. 163а от ЗУТ, а именно да 
е технически правоспособно 
лице, получило диплома от 
акредитирано висше училище с 
квалификация „строителен 
инженер", „инженер" или 
„архитект", или диплома за 
средно образование с 
четиригодишен курс на обучение 
и придобита професионална 
квалификация в областите 
„архитектура и строителство" и 
„техника";
Забележка: за чуждестранните 
лица - документ за призната 
техническа правоспособност при 
условията на взаимност и 
диплома, легализирана по 
съответния ред.
б) да притежава професионален 
опит в сферата на 
строителството не по-малко от 
5 /пет/ години;
2.3. Двама експерти, отговорни
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удостоверения, сертификати, 
свидетелства, разрешителни, 
лицензи, трудови, служебни 
и/или осигурителни книжки, 
референции от
работодатели/възложители и 
други подходящи документи/.

4. Доказателства, че участникът 
има на разположение 
предвидените за изпълнение на 
поръчката ключови специалисти - 
квалифицирани ръководни и 
технически лица /собствени или 
наети/, включително тези 
отговарящи за контрола на 
качеството, съгласно списъка по 
образец съгласно приложение №
13 - представят се Справка от 
Национална агенция по приходите 
за актуално състояние на 
регистрираните трудови договори 
на работниците и служителите, 
наети по трудово правоотношение 
от участника /представя се като 
заверено от участника копие/, 
граждански/трудови 
договори /представят се като 
заверени от участника копия/, 
Декларации за ангажираност от 
лицата, предвидени за 
изпълнение на поръчката, 
изготвени по образец съгласно 
приложение № 15 /представят се 
в оригинал/ или други 
еквивалентни документи, 
удостоверяващи, че участникът 
действително разполага с 
предвидените за изпълнението на 
поръчката лица.

за осъществяването и 
непосредственото ръководство на 
дейностите по консервация и 
реставрация, които да са 
вписани в регистъра по чл.165 
от Закона за културното 
наследство.
2.4. Специалист по контрола на 
качеството, който да отговаря 
на следните изисквания:
а) да притежава необходимия 
валиден сертификат или друг 
еквивалентен документ за 
упражняване на позицията 
„осъществяване на контрол върху 
качеството в строителството" 
или еквивалентна;
б) да притежава най-малко 
3 /три/ години стаж на 
длъжност, свързана с контрол на 
качеството при изпълнение на 
строителни и монтажни работи.
2.5. Координатор по 
здравословни и безопасни 
условия на труд съгласно 
изискванията на ЗЗБУТ и Наредба 
№2/22 . 03 . 2004г. за минималните 
изисквания за ЗБУТ, който да 
отговаря на следните 
изисквания:
а) да притежава необходимия 
валиден сертификат или друг 
еквивалентен документ за 
упражняване на позицията 
„координатор по ЗБУТ" или 
еквивалентна;
б) да има минимум 3 /три/ 
години трудов стаж на тази 
позиция.
Забележка: покриването на 
изискването по настоящата точка 
се удостоверява с документите 
по т.2-4 от изискуемите 
документи от настоящия раздел. 
Професионалният опит в сферата 
на строителството се 
удостоверява със заверени от 
участника копия от трудови, 
служебни и/или осигурителни 
книжки, референции, както и с 
всякакви други еквивалентни 
документи.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да С И  Не 1X1
□Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации 
на лица с увреждания
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□  Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с 
увреждания

III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
HI.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да □  Не □

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и 
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за 
изпълнението на услугата

Да □  Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV.1) Вид процедура________
IV.1.1) Вид процедура______________________________________________________________

Открита
□  Ограничена
□  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

□  Договаряне Има вече избрани кандидати: Дя I I Не I "1
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните 
кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация

□  Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена на договаряне процедура:

□  Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да 
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог) 
брой________
или минимален брой________ и (когато е приложимо) максимален брой ____
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на Да □  Не □
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен 
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно 
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.______________________________________________________________
IV.2) Критерий за оценка на офертите______________________________________________
IV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)_____________________________________________________
□най-ниска цена 

или
^икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна 
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
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тежест не е възможно поради очевидни причини)
□  показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели Тежест

1 Цена за изпълнение на поръчката 2 5
2 Срок за изпълнение на поръчката 10
3 Срок за отстраняване на дефекти 15
4 Работна програма за изпълнение на поръчката 39
5 Управление на риска 11
IV.2.2) Ще се използва електронен търг Да □  Не К1
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

IV.3) Административна информация_________________________________________
IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е 
приложимо)

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка Да □  Не
Ако да, посочете къде:
□Предварително обявление за ОП □Обявление на профила на купувача 
Номер на обявлението в РОП:________ о т________
□  Други предишни публикации (когато е приложимо)__________________________________
IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и 
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на 
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 15/02/2013 дд/мм/гггг_____________________________________________ Час: 17:00
Платими документи Да KI Не □
Ако да, цена (в цифри): 10 Валута: BGN 
Условия и начин за плащане:
Желаещите да закупят документацията за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка могат да направят 
това в сградата на общинска администрация Смолян, адрес: гр. 
Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 - Деловодство от 08:30 
часа до 17:00 часа, всеки работен ден до крайния срок за 
закупуване на документация за участие съгласно настоящия пункт. 
При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да 
изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането. 
За целта се изпраща предварително писмено заявление до 
възложителя на факс: 0301/ 62426, съдържащо реквизити за 
издаване на фактура, наименование на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на 
документацията, към което заявление се прилага копие от платежен 
документ за внесена невъзстановима сума за закупуването на 
документацията по долупосочената банкова сметка на възложителя в 
указания размер.
Документацията за участие може да се закупува до 10 /десет/ дни 
преди изтичане на срока за получаване на офертите.
Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да 
я закупят. ____________________________
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Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото 
на закупуването й, а именно в сградата на общинска администрация 
Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България 12, Приемна № 1 - 
Деловодство от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден.
Пълен достъп до документацията за участие се предоставя и по 
електронен път на следния интернет адрес на възложителя: 
www.smolyan.bg
Цената на документацията за участие е 10 (десет ) лева.
Сумата от 10 (десет) лева може да бъде внесена в касата в 
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, 
бул. България 12, от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден 
или да бъде внесена по банков път на следната сметка на община 
Смолян: BG 59 IABG 7491 3150 0050 00, BIC код IABG BGSF, 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, клон Смолян.________________________
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 25/02/2013 дд/мм/гггг_____________________________________________ Час: 17:00
IV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на 
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена 
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: дд/мм/гггг___________________________________________________________
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие
□ e s  D d a  П е т  D e n  Щгг D l t  Щмт Щ рь D s k  Q f i  
□ c s  D d e  D e l  D f r  D l v  Щ ни D n l  Щ рт D s l  D s v
Друг: Български _________________________________________________________________
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата:________ дд/мм/гггг
или в месеци: или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)_________
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26/02/2013 дд/мм/гггг Час: 11:00
Място (когато е приложимо): Зала № 343 на третия етаж на административната сграда на 
община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България № 12
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да ЕЗ Не П  
е приложимо)
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е 
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да □  Не ЕЗ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от Да 13 Не П  
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Финансирането се осигурява по проект „Момчилова крепост - 
митовете оживяват" по Оперативна програма „Регионално 
развитие" (2007-2013), Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на 
туризма, Операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и
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свързаната с тях инфраструктура" по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 „Подкрепа за 
развитието на природни, културни и исторически атракции", 
Бенефициент: община Смолян, договор BG161P0001/3.1-03/2010/001 
от 30.01.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, сключен между Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и община Смолян, който проект се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално 
развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие.
VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
1.Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.3 от ЗОП срокът по ал.1 от 
същата разпоредба е намален с 12 дни, тъй като обявлението е 
изпратено по електронен път и от датата на публикуване на 
обявлението в електронен вид възложителят е предоставил пълен 
достъп по електронен път до документацията за участие в 
процедурата, като в обявлението е посочен следния интернет 
адрес, на който тя може да бъде намерена: www.smolyan.bg

2. На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните 
обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до 
отстраняване на участника:
2.1. Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или 
е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла 
на чл. 7 40 от Търговския закон, а в случай че участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато 
неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е 
преустановил дейността си.
2.2. Участникът е лишен от правото да упражнява професията 
строител или дейността строителство съгласно законодателството 
на държавата, в която е извършено нарушението.
2.3. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по 
договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло 
в сила съдебно решение.
2.4. Участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и 
към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, 
в която участникът е установен.
2.5. Участникът има наложено административно наказание за 
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през 
последните до 5 години.
2.6. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление 
по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 
процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Възможност за възлагане на обществена поръчка на същия 
изпълнител при необходимост от повторение на строителство. 
Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от 
повторение на строителството, при което да е налице необходимост 
повторно строителни и монтажни работи да се извършат от същия 
изпълнител, да възложи повторните СМР чрез процедурата на
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договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. 
Възложителят си запазва правото да определи точната стойност на 
повторното възлагане, в рамките на допустимата по закон 
прогнозна стойност за избор на процедура, предвидена при 
определяне на стойността на настоящата поръчка.

4. Приложение на минималните изискванията за допустимост към 
участниците спрямо подизпълнител/и и обединение, което не е 
юридическо лице:
4.1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, 
минималните изисквания към икономическите и финансови 
възможности и техническите възможности и квалификации се отнасят 
към подизпълнителя/ите пропорционално съобразно вида и дела на 
участие, с изключение на минималното икономическо изискване по 
т. III. 2.2.3, което не се прилага към подизпълнителя/ите.
4.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, минималните изисквания към икономическите и 
финансови възможности и технически възможности и квалификации на 
участниците се прилагат към обединението като цяло.

5. Използвани съкращения в обявлението и документацията:
ЕИП - Европейско икономическо пространство
ЗБУТ - здравословни и безопасни условия на труд
ЗЗБУТ - Закон за здравословни и безопасни условия на труд
ЗЗД - Закон за задълженията и договорите
ЗТР - Закон за търговския регистър
ЗУТ - Закон за устройство на територията
ЦПРС - Централен професионален регистър на строителя
VI.4) Процедури по обжалване
VL4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс
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Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
раздел VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
1. На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежи всяко решение 
на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
съобразно следващите разпоредби на чл.120 и сл. от ЗОП.
2. Решенията по т . 1 се обжалват пред Комисията за защита на 
конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за 
наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически 
или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или 
във всеки друг документ, свързан с процедурата.
3. На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и действия 
или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства 
достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на 
самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на 
решенията по т.1.
4. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
4.1. Изтичането на срока по чл. 27а, ал.3 от ЗОП - срещу 
решението за откриване на процедурата и/или решението за 
промяна.
4.2. Получаване на решението за избор на изпълнител или за 
прекратяване на процедурата.
4.3. Публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в 
Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на 
Европейския съюз.
5. Срокът за обжалване на решението по 4.1 тече от получаването 
на документацията, ако са изпълнени едновременно следните 
условия:
5.1. Жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в 
обявлението.
5.2. Документацията не е публикувана едновременно с обявлението.
5.3. Документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от 
ЗОП.
6. Жалбата по т.З се подава в 10-дневен срок от уведомяването за 
съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, 
на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
7. Жалба може да се подава от:
7.1. Всяко заинтересовано лице - в случаите по т.4.1, 4.3, 5 и
б.
7.2. Всеки заинтересован участник - в случаите по т.4.2 и б.
8. В срока по т.4.1 жалба срещу решението за откриване на 
процедурата и/или решението за промяна могат да подават и 
професионални сдружения и организации в съответния бранш за 
защита на интересите на своите членове.
9. В случаите по т.4.1 и 4.3, когато датите на публикуване на 
обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален 
вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване 
тече от по-късната дата.
10. Жалба срещу решение, действие или бездействие на 
възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне 
на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на_____
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процедурата".
11. Когато с жалбата е поискана временната мярка по т.10, 
процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане 
в сила на определението, с което се отхвърля искането за 
временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена 
временната мярка.
12. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира 
процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното 
решаване на спора, освен когато е допуснато предварително 
изпълнение.
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби
Официално наименование 

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 16/01/2013 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
________________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог, както и за дииамична система за доставки)
Официално наименование
Община Смолян
Адрес
бул. " България " № 12
Град Пощенски код Държава
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Смолян 4700 Република
България

За контакти Телефон
Деловодство - Приемна №1 0301 67619
Лице за контакти
Малина Кръстева
Електронна поща Факс

0301 62426
Интернет адрес (URL):

III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование
Община Смолян
Адрес
бул. " България " № 12
Град Пощенски код Държава
Смолян 4700 Република

България
За контакти Телефон
Деловодство - Приемна №1 0301 67619
Лице за контакти
Малина Кръстева
Електронна поща Факс

0301 62426
Интернет адрес (URL):
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