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                            бул. „България” №12, п.к 4700, гр.Смолян, България  
  

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№20  

гр.Смолян, 25.10. 2010 год. 
 

На основание чл.3, ал.2, във връзка с чл.5, ал.1 и чл.1, ал.2, т.1 от Наредба за 
възлагане на малки обществени поръчки в сила от 01.10.2004 г. приета с пмс № 249 от 
17.09.2004 г. обн. дв. бр.84 от 27 септември 2004 г., попр. дв. бр.93 от 19 октомври 2004г., 
изм. дв. бр.59 от 19 юли 2005г., изм. дв. бр.53 от 30 юни 2006г., изм. дв. бр.83 от 16 
октомври 2007г., изм. дв. бр.3 от 13 януари 2009г., изм. дв. бр.34 от 8 май 2009г. във връзка с 
чл.3, ал.1, т.3, б.”а” от закона за обществените поръчки Закон за обществените поръчки 
(обн. дв. бр.28 от 6 април 2004г., изм. дв. бр.53 от 22 юни 2004г., изм. дв. бр.31 от 8 април 
2005г., изм. дв. бр.34 от 19 април 2005г., изм. дв. бр.105 от 29 декември 2005г., изм. дв. бр.18 
от 28 февруари 2006г., изм. дв. бр.33 от 21 април 2006г., изм. дв. бр.37 от 5 май 2006г., изм. 
дв. бр.79 от 29 септември 2006г., изм. дв. бр.59 от 20 юли 2007г., изм. дв. бр.94 от 31 
октомври 2008г., изм. дв. бр.98 от 14 ноември 2008г., изм. дв. бр.102 от 28 ноември 2008г., 
изм. дв. бр.24 от 31 март 2009г., изм. дв. бр.82 от 16 октомври 2009г., изм. дв. бр.52 от 9 юли 
2010г., изм. дв. бр.54 от 16 юли 2010г.), откривам “открит конкурс” за възлагане на 
обществена поръчка  и одобрявам обявлението и документацията за участие при следните 
условия: 

1.Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за 
контакт – Община Смолян, адрес: гр.Смоля, бул.”България” №12, тел.: 67 666 , факс: 62426, 
web:.www.smolyan.bg,  лице за контакт:  инж Арсен Маслев,  

2.Вид на процедурата: Открит конкурс по реда на НВМОП. 
3. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата. 
3.1.Правно основание: чл.3, ал.2, във връзка с чл.5, ал.1 и чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП 
и чл.3, ал.1, т.3, б.”А” от ЗОП  
3.2. Фактическо основание: Преустройството на съществуващите топлинни 

централи и внедряване на допълнителен модулен енергиен център за работа на природен 
газ ще доведе до рязко понижаване на разходите за отопление и до повишаване на 
неговата ефективност. 

3.3 Мотиви за избор на процедурата: Открития конкурс осигурява максимална 
публичност и прозрачност, което осигурява и достигането до най - икономически изгодното 
предложение за Възложителя. 

  4.1 Обект на поръчката – „СТРОИТЕЛСТВО”  по смисъла на чл.3, ал.1, т.3, Б.»а» от 

ЗОП, а именно: “ Преустройство на съществуваща топлинна централа за внедряване 

на допълнителни модулни енергийни центрове  за работа на природен газ в следните 

сгради: 

- Сграда на Общинска администрация Смолян, находяща с в кв.6, УПИ- І "Партиен дом,  

Дом на съветите, Съдебна палата и  Палата на съобщенията ", адрес: бул.”България" 

№12, гр. Смолян  

- Сграда на ОДЗ №2 „Синчец“, находяща се в кв.2, УПИ-ІV – за детски комплекс, дом 

и ясла, адрес: ул.”Момина скала" №2, гр. Смолян  
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- Сграда на VП-СОУ „ Отец Паисий“, находящо се в кв. 15, УПИ- ІІ   - за Е.П. 

Училище, адрес: ул. „Дичо Петров" №1, гр.Смолян  

 4.2 Кратко описание на поръчката – Обекта на настоящата обществена поръчка, 

включва изпълнението на всички видове и количества СМР и доставки необходими 

за пълното изпълнението на:  
- Подобект "Инсталация за компресиран природен газ (КПГ), ГРП-НРL-500-200/ 4bar, 

ГРЗТ-GR-І2 [4/0.1bar]; G40 и бутилкова батерия, захранващи горелки на природен газ в котелно 
помещение - мет. Контейнер” за обект „Локална отоплителна централа за отопление и 
производство на БГВ, работеща на КПГ в Община, кв.6, УПИ-І за "Партиен дом,  Дом на 
съветите, Съдебна палата и  Палата на съобщенята”, съгласно приложения към 
документацията за участие Инвестиционен Технически проект, 

- Подобект „Инсталация за компресиран природен газ (КПГ), ГРП-НРL-500-200/ 4bar, 
ГРЗТ-GR-І2 [4/0.1bar]; G16 и бутилкова батерия, захранващи горелки на природен газ в котелно 
помещение - мет. контейнер”, за обект „Локална отоплителна централа за отопление и 
производство на БГВ, работеща на КПГ в ОДЗ №2, кв.2, УПИ-ІV – за детски комплекс, дом и 
ясла ", ул.”Момина скала" №2, гр. Смолян ", съгласно приложения към документацията за 
участие Инвестиционен Технически проект, 

- Подобект „Инсталация за компресиран природен газ (КПГ), ГРП-НРL-500-200/ 4bar, 
ГРЗТ-GR-І2 [4/0.1bar]; G40 и бутилкова батерия, захранващи горелка на природен газ в 
съществуващо котелно помещение ”, за обект „Съществуващо котелно помещение, работещо на 
природен газ” в VІІ-СОУ, кв. 15, УПИ- ІІ   - за Е.П. Училище, ул. „Дичо Петров" №1, 
гр.Смолян ", съгласно приложения към документацията за участие Инвестиционен 
Технически проект,  

  Конкретните количества и видове строително-монтажни работи и доставки, включени в обема 
на обществената поръчка са включени в Пълно описание на обекта на поръчката, Количествени 
сметки, Обяснителна записка и Инвестиционните технически проекти, неразделна част от 
Документацията за участие в Обществената поръчка. 
         5. Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки: 
основен код: 45333000;  
        6. Място и срок за изпълнение на поръчката 
        6.1. Място за изпълнение на обществената поръчка – на територията на общ.Смолян. 
        6.2. Срокът за изпълнение - срокът за изпълнение на строителството е не повече от 1 
/един/ календарен месец от подписване на договора. 
 
7.Условия за участие. 
7.1. Изисквания за участниците 
7.1.1. Общи изисквания 

При възлагането на обществени поръчки се разходват публични средства, което обосновава 
необходимостта сключените договори да осигуряват качествен резултат и да удовлетворяват в 
максимална степен обществените потребности. В тази връзка законодателството в областта 
предвижда във всички процедури за възлагане на обществени поръчки да се извършва както 
проверка на годността и качествата на потенциалните изпълнители, така и оценка на предложените 
от тях оферти. 

Доброто изпълнение на договорите  за обществени поръчки се гарантира чрез формулиране на 
подходящи критерии за подбор на кандидатите или участниците, чрез които да се установи 

тяхното икономическо и финансово състояние и технически възможности и/или 
квалификация. Законът допуска използването на различни комбинации от критерии, но 
те трябва да са избрани така, че да служат като индикатори за финансовата стабилност,  
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професионалния опит, придобитата квалификация и т. и. на кандидата или участника. В тази връзка, 
от особена важност е поставянето на удачни минимални изисквания към избраните критерии, за да се 
гарантира, че лицата, които ги притежават, могат да реализират в необходимия обем и с желаното 
качество конкретната обществена поръчка. 

При поставянето на критерии за подбор и минимални изисквания към тях възложителите 
следва да имат предвид разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от ЗОП. съгласно която поставените 
минимални изисквания към икономическите и техническите възможности на кандидатите или 
участниците трябва да са съобразени и да съответстват на сложността на предмета и на обема на 
обществената поръчка. 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници 
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. 
 
7.1.2. Административни изисквания 
 
7.1.2.1. Общи административни изисквания съгласно ЗОП и НВМОП 
а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: 
� за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
� за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
� за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс; 
� за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
� за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 
в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови актове. 
г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 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. 
д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява търговска дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
е) Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. 
ж) Лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП за участника да не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от 
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
з)Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси. 
„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са: 
� съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините 
по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по 
сватовство - до втора степен включително; 

� физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична 
длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат 
основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. 
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Когато участниците са юридически лица, административните изисквания се прилагат, както 
следва: 
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския 
закон; 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при 
липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) във всички останали случаи, включително за чуждестранните 
лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 
 

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум/, което не е регистрирано 
като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на 
описаните по-горе изисквания. 

В случай, че участникът участва като обединение /или консорциум/, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или 
консорциума/ сключват споразумение (договор).  

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
-  всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по 

закон за изпълнението на договора;  
- че водещият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума;  
- че всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора.  
Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението / консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в 
състава на обединението след подаването на офертата. 
Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в 
приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – 
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията посочени по-горе се прилагат и за подизпълнителите. 
 
7.1.2.2. Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности 
а) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 93, ал. 1 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности. 
б) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности. 
в) По отношение на участника да не е наложено наказание на основание на чл. 96, буква „а” от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности. 
 
7.1.3. Минимални изисквания за икономически възможности на кандидатите. 
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Изискуеми документи и информация за икономическите възможности. 
 
7.1.3.1 Изискуеми документи и информация:  
• Удостоверение от банки (банкова референция)  
• Застраховка за професионална отговорност; 
• Отчети, удостоверяващи финансовото състояние на кандидата от рода на годишен финансов 
отчет или някоя от съставните му части  – 2007 г., 2008 г., 2009 г. ;  
• Информация (счетоводна справка) по чл. 50, ал. 1, т.3 от ЗОП за общия оборот и оборота от 
строителство за 2007, 2008 и 2009 г. – Приложение  № 10. 
 Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите документи относно 
икономическо и финансово състояние се представят от всяко едно от лицата, участващи в 
състава на обединението.  

Когато участник предвижда участие на подизпълнители, изискуемите документи относно 
икономическо и финансово състояние се представят за всеки един от тях. 

 
7.1.3.2 Минимални изисквания за икономически възможности на кандидати:  
 - В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, чийто общ 
оборот за предходната 2009 година и не по-малко от 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева./ и 
общия оборот за предходните три години (2007, 2008 г. и 2009 г.) , е не по-малко от 1 300 000 
лв. /Един милион и триста  хиляди лева/ или тяхната равностойност в чуждестранна валута, 
определена по фиксинга на БНБ за съответния период. 
 - В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, чийто 
финансов резултат за всяка от предходните три години (2007, 2008 г. и 2009 г.) е положителна 
величина. 
- В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, чийто оборот от 
строителство за предходните три години (2007 г., 2008 г., 2009 г.) общо е не по - малко от 1 000 
000 лв. 

В случай, че участника предвижда използването на подизпълнител, минималните 
изисквания за икономически възможности, следва да се покрият на 100% от главния 
изпълнител, а от подизпълнителя – пропорционално на частта от обществената поръчка, 
която подизпълнителя ще изпълнява. 

В случай, че участник в процедурата е обединение /консорциум/, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, водещият съдружник и останалите 
съдружници в консорциума трябва да отговарят общо на 100% от минималните 
изисквания за икономически възможности. 

N.B! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
 
7.1.4. Минимални изисквания за технически възможности на кандидатите. Изискуеми 
документи и информация за техническите възможности  
 
7.1.4.1 Изискуеми документи и информация:  
- Списък – Декларация, съдържаща списък на основните договори за извършени строителни 
дейности през последните 3 години /2007 г., 2008 г. и 2009 г./, включително стойностите, датите 
и получатели /Приложение 4/. 
- Списък - Декларация за собствено или наето техническо оборудване, с което разполага 
кандидатът за изпълнение на поръчката /Приложение 5/.  

- Списък - Декларация за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще 
използва за извършване на строителството /Приложение 6/.   
- Удостоверения за регистрация на фирмата – участник в Камарата на строителите,  
за  строежи Първа група - от трета до пета категория и за строежи Трета група 
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“енергийната  инфраструктура” - трета категория, съгл. Чл. 137 от ЗУТ и чл.9 от Наредбата за 
номенклатурата на видовете строежи (2003г.);. 
- Копия от 3 бр. договори за изпълнение на строителство, изпълнени през последните три 
години (2008 г., 2009 г., 2010 г.). 
- Препоръка/ки за добро изпълнение на минимум 3 договора за изпълнение на строителство, 
изпълнени през последните три години (2008 г., 2009 г., 2010 г.). 
- Препоръка/ки за добро изпълнение на минимум един договор за изпълнение на обект с 
предмет включващ „Изграждане на инсталации за компресиран природен газ”, изпълнени през 
2008, 2009 и 2010 година. 
-  Регистрационни талони на товарните автомобили и строителната механизация, включени в 
офертата на участника, ако нормативната уредба предвижда наличие на такива; 
− Контролен талон за технически преглед на товарните автомобили и строителната 
механизация, включени в офертата на участника, удостоверяващи изправността им към датата 
на подаване на офертата, ако нормативната уредба предвижда наличието на такива документи ; 

− Заверени копия от дипломи, сертификати и др. на основния техническия персонал - 
технически ръководител и инспектор по контрол на качеството на съоръжения и съдове под 
налягане. 
− Заверено копие от свидетество на заварчика за провоспособност по заваряване на тръби 
с ръчно електродъгово заваряване 
− Заверено копие от свидетество на заварчика за провоспособност по заваряване на тръби 
с електродъгово заваряване в защитна газова среда (инертен) с нетопящ се електрод ВИГ. 
− Сертификат от оторизиран орган за успешно положен изпит от заварчика за заваряване 
на тръби с ръчно електродъгово заваряване, удостоверващ компетентността на заварчика за 
срок най-малко до 31.03.2011 г. 
− Сертификат от оторизиран орган за успешно положен изпит от заварчика за заваряване 
на тръби с електродъгово заваряване в защитна газова среда (инертен) с нетопящ се 
електрод ВИГ, удостоверващ компетентността на заварчика за срок най-малко до 31.03.2011 
г. 
− Актуални удостоверения за преминато обучение от лицензирана в Националната 
Агенция за професионално образование и обучение фирма, за квалификация в съответствие 
с Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и съоръжения, инсталациите и уредите на природен газ 
/НУБЕПРГСИУПГ/  
− Актуално удостоверение за лицето преминало обучение и инструктаж по чл.26, ал.2 от 
Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодичното обучение и 
инструктажа на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ. 
− Свидетелство за правоспособност на монтьора на енергийни съоръжения и инсталации, 
придружено от удостоверение за проверка на знанията, валидно към датата на подаване на 
офертата. 
− Свидетелство за правоспособност на спойчика на тръби за спояване с твърд припой  
− Свидетелство за провоспособност по заваряване на тръби от PE-HD, валидно най-малко 
до 31.03.2011 г. 

        N.B! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не е представил който и да е от описаните по-горе 
документи. 
 

7.1.4.2. Минимални изисквания за технически възможности:  
а)  Участнкът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 
строежи Първа група - от трета до пета категория и за строежи Трета група 
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“енергийната  инфраструктура” - трета категория, съгл.чл.5 от Правилника за вписване и 
водене на Централния професионален регистър на строителя; 

 
b) Участникът да има на разположение за изпълнение на обществената поръчка следния 
минимално необходим технически персонал:  
− технически ръководител, 
− инспектор по контрол на качеството на съоръженията и съдовете под налягане – 
машинен инжинер,  
− монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, с правоспособност за огняр и 
машинист на парни и водогрейни котли с високо налягане  
− правоспособен спойчик на тръби с твърд припой 
− правоспособен заварчик, сертифициран за заваряване на тръби с ръчно електродъгово 
заваряване и електродъгово заваряване в защитна газова среда (инертен) с нетопящ се 
електрод ВИГ. 
− най-малко три технически лица преминали обучение от лицензирана в Националната 
Агенция за професионално образование и обучение фирма, за квалификация в съответствие 
с Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и съоръжения, инсталациите и уредите на природен газ 
/НУБЕПРГСИУПГ/. 
-  техническо лице преминало обучение и инструктаж по чл.26, ал.2 от Наредба № РД-07-2 за 
условията и реда за провеждането на периодичното обучение и инструктажа на работниците 
и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
съгласно ЗЗБУТ. 
- провоспособен заварчик за заряване на тръби PE-HD 

 
В случай, че участника предвижда използването на подизпълнител, минималните 

изисквания за техническите възможности, следва да се покрият  от главния изпълнител, а 
подизпълнителя следва  да отговаря на техническите изисквания за съответния вид 
работи, които ще изпълнява. 

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум/, което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, минималните изисквания за 
технически възможности трябва да са изпълнени от всеки от съдружниците в 
обединението. 

N.B! Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания 

 8.Изискуеми гаранции. 

 8.1. Гаранция за участие 
Съгласно чл.59 от ЗОП “Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя 
гаранция за изпълнение при подписването на договора” , като по силата на чл.60, ал.1 от ЗОП 
гаранцията може да се представи или под формата на “ парична сума”  или като “ банкова 
гаранция”.  

 Изборът на формата на гаранцията е предоставен от законодателя единствено на 
участника, респективно на изпълнителя, като възложителят определя само размера и условията 
на същата. Гаранцията за участие е сума в размер на 3 000 лв. / три хиляди лева/ 

  Гаранцията може да бъде внесена като парична сума в касата на Община 
Смолян, адрес: гр.Смолян, бул.»България» № 12, или да бъде преведена по банкова 
сметка на Община Смолян IBAN: BG29IORT80193350005000, код IORTBGSF при ТБ 
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„Инвестбанк” АД, клон Смолян, или да бъде представена под формата на банкова гаранция със 
същия размер и срок, равен на срока на валидност на офертата. Кандитатът определен за 
изпълнител сам определя вида на гаранцията за участие. 

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл.59 до чл.63 
от ЗОП. 
 Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо 
лице, в документа за внесена гаранция за участие или в банковата гаранция, следва да е 
отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не 
само идентификацията на единия от тях. 

Ако кандидатът избере да представи Гаранцията за участие под формата на “Банкова 
гаранция”, тя трябва да бъде със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата на 
кандидата и при следните условия: 

С банковата гаранция, избраната от кандидата банка се задължава да изплати на 
Община Смолян, описаните по – горе суми, незабавно при реализиране на което и да е от 
следните условия : 
� оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли 

офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 
�  е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 
� други предвидени в ЗОП случаи; 

Целта на предходната формулировка на срока на банковата гаранция за участие е да 
улесни кандидатите в отношенията им с банката гарант. 

Възложителят освобождава гаранциите за участие както следва: 
-  на отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за 
обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на 
изпълнител; 
-  на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 
обществена поръчка,  
- на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението за определяне на изпълнител. 
      При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички 
кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението за прекратяване. 
      Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

 
8.2 Гаранция за изпълнение 

Задължение за представяне на “ гаранция за изпълнение”  възниква само за кандидата 
определен за изпълнител на Обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, тоест от една 
страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му 
по договора за обществена поръчка, и от друга страна да послужи като обезщетение при 
недобросъвестно поведение от негова страна. 
 Гаранция за изпълнение е сума в размер на 3 % / три процента/ от стойността на 
договора за обществената поръчка. Гаранцията може да бъде внесена като парична сума в 
касата Община Смолян, адрес: гр.Смолян, бул.»България» № 12 или да бъде преведена по 
банкова сметка на Община Смолян IBAN: BG29IORT80193350005000, код IORTBGSF при ТБ 
„Инвестбанк” АД, клон Смолян, или да бъде представена под формата на банкова гаранция.  

Гаранцията за изпълнение се внася в пълен размер преди подписването на 
договора за обществена поръчка. 

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е 
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юридическо лице, в документа за внесена гаранция за изпълнение или в банковата гаранция, 
следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в 
обединението, а не само идентификацията на единия от тях. 

Гаранцията се задържа и освобождава по реда определен от ЗОП и договора за възлагане 
на обществена поръчка. 

Ако гаранцията за изпълнение е банкова гаранция, същата следва да е със срок не по-къс 
от три месеца след изтичане срока на действие на договора. Кандитатът определен за 
изпълнител сам определя вида на гаранцията за изпълнение.  

Гаранцията се задържа и освобождава по реда определен от ЗОП и договора за възлагане 
на обществена поръчка. 
  9.Условия и начин на плащане. 
            9.1. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Смолян. 

Заплащането на цената на поръчката ще се извърши по банков път, в български лева и 
при условията подробно описани в договора по следният ред: 

− Авансово плащане – 50 % /петдесет процента/ от общата стойност на договора, платими 
в срок от 7 /седем/ календарни дни след подписване на договора и след представяне на 
надлежно оформена фактура от страна на изпълнителя; 

− Междинно плащане – 40 %/четиридесет процента/ от общата стойност на договора 
платими в 7/седем/ дневен срок от извършване на монтажа на ГРП, ГРЗП, ЗП, котли и 
горелки на трите обекта. 

− Окончателно плащане – 10% /десет процента/ от общата стойност на договора, платими 
в срок от 7/седем/ календарни дни след окончателно приемане на изпълнението на 
поръчката, и въвеждане в експлоатация на всеки от подобектите  с разрешение за 
ползване  и след получаване фактурата от възложителя. 

10.Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни след крайния срок за подаване на 
офертите.  

11. Критерии за оценка на офертите: „икономически най - изгодната оферта”. 
Критериите и Методика за оценка на офертите са подробно описани в одобрената 
документация за участие в процедурата. 

12. Не се предвиждат обособени позиции. Офертите могат да се подават само за пълния 
обем на обществената поръчка. Не се допускат предлагането на варианти в офертата. 

13. Място и срок за получаване , цена и начин на плащане на документацията за 
участие в процедурата:  Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка могат да направят това в деловодството на 
административната сграда на Община Смолян, адрес: гр.Смолян, бул.»България» № 12, всеки 
работен ден от 09.00 до 16.00 часа, срещу заплащане в брой в касата на Общината или по 
банков път на невъзвращаема сума от 100 лв. без ДДС. 

14. Място и срок за подаване на офертите: Желаещите да участват в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в 
деловодството на в административната сграда на Община Смолян, адрес: гр.Смолян, 
бул.»България» № 12, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа до 15.11.2010 г..  

15. Дата, час и място на отваряне на офертата: Постъпилите оферти се отварят на 
16.11.2010 г., в 10.00 часа в зала № 211  административната сграда на Община Смолян, адрес: 
гр.Смолян, бул.»България» № 12 
 
………………….. 
Кмет на Община Смолян 


