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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. № 4 от 29.01.2013 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 по проект: 
„Подай ръка“ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”. 
 
 

 

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 по проект: „Подай ръка“ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-
2013)”. 
 Проектът предвижда изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на 
сграда - център за настаняване от семеен тип в кв. Устово в гр. Смолян. Строителството се 
изпълнява по инвестиционен проект,  разработен по възлагане от инвеститора и третира 
носещата конструкция на център за настаняване от семеен тип, в упи XI – „за ЦНСТ”, кв. 100 
по плана на гр. Смолян, кв.Устово (ПИ 9260150) Община Смолян, Област Смолян. 
 Участникът, избран за изпълнител, най-общо следва да упражнява строителен 
надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ и контрол по строителството, за което да 
изготви и окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. 
 Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към изпълнението са подробно 
и детайлно описани в Техническо задание и количествена сметка, представляващи 
Приложение № 1, и проект на договор за изпълнение, представляващ Приложение № 5, 
неразделна част от публичната покана. 

 
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 община Смолян, област 
Смолян. 
 Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор и контрол по 
строителството в периода от подписване на протокол за започване на строителството и 
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извършване заверка на заповедната книга до подписването на констативен протокол за 
установяване годността на обекта. 

 
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 „УСЛУГА” се определя в лева без ДДС при спазване на 
изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в ценовата му оферта, изготвена 
по образец съгласно Приложение № 2. 
 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото 
изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, 
включително извършени работи и разходите за труд, механизация и техническо обезпечение 
на екипа за изпълнение, в това число офис оборудване, енергия, транспорт, командировъчни, 
нощувки и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за изпълнителя. 
 

7. Финансиране.  
 Финансирането се осигурява по проект „Подай ръка” по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013 ”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура” по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, 
Бенефициент: община Смолян, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.1-12/2011/049 от 16.02.2012 г., сключен между Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството и община Смолян, който проект се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 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 може да осигури. 
 Общата цена за изпълнение на надзорните услуги, предмет на настоящата 
обществена поръчка, е в размер до 8 000.00 лева /словом осем хиляди лева/ 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 по образец съгласно 
Приложение  № 7, при следната схема за плащане: 
• Авансово плащане в размер до 20% /двадесет на сто/ от цената на договора за изпълнение 

се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след подписването му и представяне 
на надлежно оформена фактура – оригинал от изпълнителя; 

• Окончателно плащане се извършва след приспадане на извършеното авансовото плащане в 
срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на констативен протокол за 
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установяване годността за ползване (без забележки) и окончателен доклад за обекта, както 
и надлежно оформена фактура за дължимата сума – 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 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: Марин Ташев Захариев или друг оправомощен представител на Община 
Смолян. 
 Във фактурите за всички плащания  задължително трябва да е указно: „ Разходът е 
по проект „Подай ръка” за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/1.1-
12/2011/049 от 16.02.2012 г. на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”.  
 

9. Възможност за възлагане на обществена поръчка на същия изпълнител при 
необходимост от повторение на услугата. 

Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на 
услугата, при което да е налице необходимост повторно услуги да се извършат от същия 
изпълнител, да възложи повторните услуги чрез процедурата на 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. 


