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СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на 
Център за настаняване от семеен тип в кв. Устово в гр. Смолян“
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“Този документ е създаден в рамките на договор BG 161P0001/1.1-12/2011/049 по проект „Подай ръка ", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ”  2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официалното

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. ”
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Приложение № 2 a - Списък на основните строителни продукти/материали, които ще бъдат 
доставени за изпълнение на обществената поръчка
Приложение № 2 6 -  Декларация за съответствие на всеки от строителните
продукти/материали
Приложение № 3 -  Ценова оферта
Приложение № 4 -  Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и 
видът на работите, които ще извършват, и делът на тяхното участие
Приложение № 5 — Декларация от подизпълнител относно съгласие за участието му в 
изпълнението на поръчката
Приложение № 6 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал.2, т.2 и 5 и 
ал.5, т.1 от ЗОП
Приложение № 7 -  Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2-3, ал.2, т. 1, 2а, 
3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП
Приложение № 8 - Декларация от участника, че е запознат с всички обстоятелства и условия 
от значение за поръчката и с документацията за участие, че ще спазва всички условия, 
необходими за участие и изпълнение на поръчката, че няма да разпространява данни, свързани 
с поръчката, че приема и ще спазва етичните клаузи на обществената поръчка 
Приложение № 9 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор 
Приложение № 10 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 
включително минимална цена на труда и условията на труд
Приложение № 11 -  Информация за общия оборот и оборота от извършване на строителни и 
монтажни работи за последните 3 (три) финансови години -  2009, 2010 и 2011 г., в зависимост 
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си
Приложение № 12 -  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
Приложение № 13 -  Списък на ключовите специалисти - квалифицирани ръководни и 
технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на 
качеството, и на работниците, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката 
Приложение № 14 -  Професионална автобиография на предвиден за изпълнението на 
поръчката ключов специалист
Приложение № 15 - Декларация за ангажираност при изпълнение на поръчката 
Приложение № 16 - Списък на техническото оборудване, налично и предвидено за изпълнение 
на поръчката

КНИГА VII
Проект на договор

“Този документ е създаден в рамките на договор BG161Р 0001/1 .1-12/2011/049 по проект „ Подай ръка ", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развит ие" 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официалното

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. ”


