РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

До
ЕТ „Метал пласт-Димо Найденов“
ул. Георги Кирков 3, ет. 3, ап.10
гр. Бургас 8000

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево –
Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с подобект: „Доставка и монтаж
на отоплителна инсталация“

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в
процедурата на посочения в обявлението профил на купувача:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/drugi-vidoveprotzeduri
от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка

гр. Царево, 2019 г.

І.1.Възложител
На основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП възложител на настоящата обществена поръчка е
Кметът на Община Царево.
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00079
Административен адрес:
Община Царево
ул. Хан Аспарух № 36,
гр. Царево, п. код 8260
Република България
Лице за контакт: Мария Динкова
Тел.: 00359 59055046
E-mail: otdelpraven@gmail.com,
Факс: 00359 59052003
2 Правно основание за провеждане на обществената поръчка: чл. 79, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 20, ал. 1, т.1, б. „б“.
За неуредените в настоящата покана условия по провеждането на обществената
поръчка се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
Мотиви за прилагане разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
С Решение № 004 от 23.08.2018 г. Кметът на Община Царево, в качеството си на
възложител е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево –
Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции“.
Основният предмет на поръчката е строителство. Предметите на обособени позиции № 2, 3
и 4 са доставки, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване
на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс,
Основна сграда и физкултурен салон“ Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на
технологично оборудване за разливна кухня“ Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж
на отоплителна инсталация“ Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и
демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“.
За участие в откритата процедура са подадени общо десет оферти, от които две по
обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“. Назначената от
възложителя комисия е предложила за отстраняване и двете подадени оферти по обособена
позиция № 3, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като участниците са представили
оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.
С Решение № К 004-3/27.11.2018 г., възложителят е прекратил открита процедура с
предмет: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево
– Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната
инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и
физкултурен салон“; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично
оборудване за разливна кухня“; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на
отоплителна инсталация“; Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж
на старо спортно и спомагателно към него оборудване“, в частта ѝ относно oбособена
позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“, на основание чл. 110,

ал. 1, т.2. от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради това че и двете подадени оферти
са неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.
Решението е влязло в законна сила.
Обществената поръчка е проведена във връзка със сключен договор за БФП
02/07/2/0/00444 по ПРСР 2014-2020 за подобряване на образователната инфраструктура в
СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево.
Налице е необходимост от повторно вземане на решение за откриване на обществената
поръчка за „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“, с оглед цялостното изпълнение
на финансирания по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. проект. Законът
за обществените поръчки дава възможност на възложителя, на основание чл. 79, ал. 1, т. 1
от ЗОП да бъде приложена процедура на договаряне без предварително обявление, тогава
когато при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за
участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и
първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.
В конкретният случай е налице проведена открита процедура, която в частта си
относно oбособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“, е
прекратена, поради това че всички подадени оферти са неподходящи.
Възложителят взема решение за провеждане на процедура - договаряне без
предварително обявление, като не променя съществено първоначално обявените условия на
поръчката.
ІІ. Предмет на поръчката: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ
„Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с
подобект: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“.
1. Описание на поръчката. Цел. Общо количество или обем.
Обект на настоящата обществена поръчка, открита по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
e доставка, а предметът на поръчката е „Подобряване на образователната
инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и
физкултурен салон“ с подобект: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“
Цел на обществената поръчка е подобряване на образователната инфраструктура в
СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“.
Общото количество или обема на дейностите, предвидени за изпълнение по
настоящата обществена поръчка са предвидени от Възложителя в техническата
спецификация, неразделна част от настоящата покана.
2. Източници на финансиране
Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено по ПРСР 2014-2020
съгласно сключен договор за БФП 02/07/2/0/00444.
3. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 94 682.60 (деветдесет и четири
хиляди шестстотин осемдесет и два лева и шестдесет стотинки) лева без вкл. ДДС
В прогнозната стойност на поръчката са включени всички разходи, свързани с
качественото й изпълнение, в описания вид и обхват, в т. ч. данъци, такси, печалба,
начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за
осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

4. Място на изпълнение на поръчката
Мястото на изпълнение на поръчката е на адрес: гр. Царево, ул. Хан Аспарух, № 38 и
ул. Милин Камък № 13
5. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката: до 3 /три/ календарни месеца, считано от датата
на превеждане на авансово плащане по договора
6. Разходи за поръчката
Разходите за подготовка на офертите и за участие в процедурата са за сметка на
участниците в нея. Участниците нямат право да предявяват каквито и да било претенции за
разходи, направени от тях при подготовката и подаването на офертите им, независимо от
резултата от провеждане на процедурата.
7. Критерий за възлагане
7.1. Критерий за възлагане
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната оферта.
На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП икономически най-изгодната оферта се
определя въз основа на критерий за възлагане: „най-ниска цена“.
Класирането на участниците се извършва в низходящ ред, като на първо място се
класира офертата предложила най-ниска цена за изпълнение на поръчката. Участникът,
класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
При еднаква предложена цена от двама или повече участници, комисията провежда
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти,
съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.
8. Условия и начин на плащане
Плащането на цената по договора ще се извършва в български лева, по банков път
съгласно договорните условия по следния начин:
1. Авансово плащане: Aвансово плащане в размер на 50 % /петдесет процента/ от
стойността на договора, в 30-дневен срок след проведен последващ контрол, върху
проведената обществена поръчка за избор на изпълнител, от Управляващия орган,
подписване на анекс и получаване на авансово плащане от Държавен фонд земеделие по
сметката на Възложителя и след представяне на фактура
2. Окончателно плащания:
Oкончателно плащане на остатъка от дължимата сума в едномесечен срок след
представяне на следните подписани документи кумулативно:
a) Приемо-предавателен протокол за извършената доставка и монтаж на стоките,
съгласно изискванията в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписан от
двете страни или упълномощени от тях лица.
б) Фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.
9. Гаранции
9.1. Гаранция за изпълнение на договора

Размерът на гаранцията за изпълнение е 1.5 % (едно цяло и пет на сто) от стойността
на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- заверено копие на платежно нареждане за парична сума, преведена по сметката на
Община Царево в Банка ДСК, клон Царево, BAN: BG65STSA93003391581610, BIC:
STSABGSF - банкова гаранция в оригинал;
- заверено копие на застрахователна полица за застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя, в размер
на 1.5 % (едно цяло и пет на сто)) от цената на договора без включен ДДС.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова
гаранция или застраховка, същата трябва да е със срок на валидност най–малко 30
(тридесет) дни след срока на договора. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна,
неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното
обезщетение и в полза на възложителя. Гаранцията трябва да съдържа задължение на
банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от
Възложителят, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията по договора.
Всички разходи по откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на
Изпълнителя. В случай че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока,
посочен от Възложителя, Изпълнителят е длъжен един месец преди изтичане срока на
валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи анекс за
удължаването й.
При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя,
изрично се посочва предмета на договора, за който е представена гаранцията. Условията,
при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава, се уреждат с договора за
обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
10. Предложение относно възможностите за представяне на вариантност на
предложенията
Възложителят не допуска варианти.
11. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата, посочена за
дата на получаване на офертата.
По време на провеждане на процедурата Възложителят може да покани участниците
да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената
поръчка.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока
на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.
ІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ДОГОВАРЯНЕТО
1. Изисквания към личното състояние
1.1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в
обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:

1.1.1. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи,
надзорни органи, както и лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при тези
органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;
б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;
в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
1.1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи,
надзорни органи, както и лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези
органи е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;
1.1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен
ако размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на участника за последната
приключена финансова година;
1.1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.1.5. Установено е, че участникът:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.1.6. Установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
че при изпълнение на договор за обществена поръчка участникът е нарушил:
а) чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл.
245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда;
б) чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
в) аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която e установен участникът.
1.1.7. За някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи,
надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при
тези орг)ани е налице конфликт на интереси, с Възложителя, негови служители или наети
от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка, или могат да повлияят на резултата от нея, или имат интерес, който
може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка, който
не може да бъде отстранен.
1.2. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в
обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:
а) обявен е в несъстоятелност; или
б) е в производство по несъстоятелност; или
в) е в процедура по ликвидация; или
г) е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон; или
д) е преустановил дейността си; или
е) е чуждестранно лице и се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура (по б. „а“-„д“), съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
ж) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, което е
установено с акт на компетентен орган;
з) е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
и) някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи,
надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при
тези органи е опитало да:
- повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата
за възлагане на обществена поръчка.
1.3. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изброените погоре изисквания се прилагат за всеки член на обединението поотделно. Когато се предвижда
участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя
1.4. Освен на основанията посочени по-горе, Възложителят отстранява от
процедурата:
1.4.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в поканата за обществена поръчка;
1.4.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение
№ 10 към ЗОП;
1.4.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;
1.4.4. участници, които са свързани лица.
1.4.5. участник, който е регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, включително ако участва и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са

налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
1.4.6. Участникът е лице или се представлява от лице по чл. 69, ал. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като
Община Царево е институцията, в която е заемало длъжността - Лице заемало висша
публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или
задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, за
което не е изминала една година от освобождаването му от длъжност или е юридическо
лице, в което лицето е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на
орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
1.4.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.4.8. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
При
подаване
на
офертата,
участникът
декларира
липсата
на
обстоятелствата/пречките по т. 1.1 и т. 1.2 в част III на ЕЕДОП. Обстоятелства от т. 1.4.4.
до т. 1.4.8. се декларират в част III, раздел Г на ЕЕДОП - Други основания за изключване,
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия
орган или възложителя на държава членка.
В част III, раздел Г на ЕЕДОП (Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка), във връзка с разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари, участниците следва да идентифицират и действителните собственици
на икономическия оператор, с който участват в настоящата обществена поръчка.
„Действителен собственик” е физическо лице:
а) което пряко или косвено притежава повече от 25 на сто от дяловете или
акциите на юридическо лице или на друг правен субект или пряко или непряко ги
контролира;
б) в полза на което се управлява или разпределя 25 на сто или повече от
имуществото на лице - фондация, организация и сдружение с нестопанска цел, или друго
лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на
имущество в полза на трети лица;
в) което извън случаите по букви „а" и „б" изпълнява длъжността на висш
ръководен служител - ако, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие
че няма основание за съмнения, не може да се установи лице по букви „а" и „б" или ако
съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик;
задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел установяване
на действителния собственик по букви „а" и „б".
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за
повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с
личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите,
когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор,

се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява
съответния стопански субект. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри,
в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган,
който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Участниците - при поискване от страна на Възложителя, са длъжни да представят
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или
длъжностите, които заемат.
2. Критерии за подбор
2.1. Изискване за правоспособност за упражняване на професионална дейност
Възложителят не поставя изискване за годността (правоспособността) за упражняване
на професионална дейност.
2.2. Икономическо и финансово състояние
Общ оборот
Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три
приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или
е започнал дейността си, в размер не по-малък от: 180 000 лв.
Специфичен оборот
Участникът следва да е реализирал минимален оборот, попадащ в обхвата на
поръчката, общо за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата,
на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от
прогнозната стойност на поръчката.
Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира:
оборот от доставка и монтаж на отоплителни инсталации за обществено ползване.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) като се посочва информация за
обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата,
в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
ЕЕДОП се подава от всеки от участниците, членовете на обединения,
подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
Изискването се доказва с представянето на:
Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2.3. Изисквания към техническите и професионалните способности на
участниците
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, следва да е изпълнил минимум 1/една/ дейност сходна с предмета и обема на
поръчката.
Под дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка”, следва
да се разбира доставка и монтаж на отоплителни инсталации за обществено ползване.
Под обем следва да се разбира изпълнението на дейност/дейности по доставка и
монтаж на отоплителни инсталации за обществено ползване, включващи поне 1 (един)
котел.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се подава от всеки от
участниците, членовете на обединения, и в конкретни случаи от подизпълнителите или
третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
Документи за доказване, във връзка с поставеното изискване:
Доказване на съответствието с изискването става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП,
със списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2.4. Професионална компетентност на персонала
Възложителят не поставя изискване.
2.5.Техническо оборудване:
Възложителят не поставя изискване.
2.6.Системи за управление на качеството
Възложителят не поставя изискване.
3. Деклариране и доказване на съответствието с критериите за подбор и
изискванията към личното състояние.
При подаване на оферта участникът само декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация,
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните
обстоятелства,
или
компетентните
органи,
които
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят
информация. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за
всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
4. Участие на обединения. Използване на подизпълнители и на капацитета на
трети лица.
4.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В тази
връзка, изискването за правоспособност и за икономически и финансово състояние по се
отнасят за всеки от участниците в обединението, които ще извършва строителство.
Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението
на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;
4.2. Подизпълнители
4.2.1. Ползване на подизпълнители
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

4.2.2. Условия за директни разплащания с подизпълнителите
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа
на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен
да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането по
изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част
от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
4.3.Ползване на капацитета на трети лица
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците
могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование,
квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще
участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже,
че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица
задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква солидарна отговорност
за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за
доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и фина
IІІ. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА
ОФЕРТИТЕ
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български
и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения,
които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и са побучили покана
за участие.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и
да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).
5. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите
нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на
различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до
отстраняването му.
6. Офертата се представя в писмен вид на хартиен и електронен носител.
7. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са
включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.
8. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална
заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с
оригинала” и подписа на лицето/та, представляващо/и участника или упълномощено от тях
лице.

9. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника
съгласно търговската му регистрация, или от надлежно упълномощено от него лице.
Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от
участника или от упълномощен от него представител лично, или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството в
административната сграда на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр.
Царево. Срокът за подаване на офертите е 19.02.2019 г. до 17:00 часа.
Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
възложителя.
10. Опаковката с офертата се надписва по следния начин:
Наименование на Участника: …………….
Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)
Адрес за кореспонденция: ………………..
Телефон:.........................................................
Факс, ел.адрес: ...........................................
ОФЕРТА
Наименование на обществената поръчка
До Община Царево
Гр.Царево, ул.”Хан Апарух” №36
11. При приемане на офертата върху опаковката ѝ се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за
което на приносителя се издава документ.
12. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти,
които са представени след изтичане на крайния срок, или в незапечатана опаковка или
опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на
Възложителя.
13. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред
мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък,
който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Заявленията
за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат във входящия регистър. Не се
допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в
списъка.
14. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури
пристигането на офертата в посоченият от Възложителя срок. Рискът от забава или
загубване на офертата е за сметка на участника.
15. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може
да промени, допълни или да оттегли офертата си.
16. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията
и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен
надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер ….“ и наименование на участника.
17. Информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както
следва:
19.1. Относно задължения, свързани с данъците и осигуровките – Национална агенция
по приходите; информационен телефон на НАП – 0700 18 700; интернет адрес –www.nap.bg.
19.2. Относно задължения за опазване на околната среда – Министерство на околната
среда и водите; информационен център на МОСВ – работи всеки работен ден от 14 до 17 ч.,
1000 София, ул. „Мария Луиза” №22, тел. 02/940 63 31; интернет адрес www.moew.government.bg/.
19.3. Относно задълженията, за закрила на заетостта и условията на труд Министерство на труда и социалната политика; 1051 София, ул. „Триадица” №2, тел.
02/8119443; интернет адрес: www.mlsp.government.bg/., Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“.
ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕТО ИМ
Офертата се изготвя по приложените в документацията образци и се представя в
опаковка, на хартиен и електронен носител, заедно със заявлението за участие, със следното
съдържание:
I. Заявление за участие
1. Опис на представените документи;
Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва
последователността на изброяването им в описа;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки за участника, съдружниците
в обединението, подизпълнителите, ако такива са посочени, и/или трети лица, чийто
капацитет ще бъде използван;
Указание за подготовка на ЕЕДОП:
1) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен, са длъжни да предоставят информация.
2) Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1).
3) Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна
процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него
информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е
осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан
електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя
декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите
в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.
4) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
4.1) лицата, които представляват участника;
4.2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

4.3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
5) Лицата по т. 4.1) и 4.2) са, както следва:
5.1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
5.2) при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
5.3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147.
ал. 1 от Търговския закон;
5.4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1
от Търговския закон;
5.5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1
от Търговския закон;
5.6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
5.7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона
или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
5.8) в случаите по т. 5.1) - 5.7) - и прокуристите, когато има такива;
5.9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
6) В случаите т. 5.8), когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се
подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
7) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита
на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по предходното изречение, когато
се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се
съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява
съответния стопански субект.
8) В случаите по т. 7), когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
9) Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и
документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата.
10) Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез
попълване в ЕЕДОП единствено на част „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за
всички критерии за подбор“.
11) В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя

12) Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП и преди подаването на
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки
се описват в ЕЕДОП.
ВАЖНО! Предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, Единният европейски
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец,
утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата
процедура следва задължително предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва
да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи
за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да
позволява редактиране на неговото съдържание.
Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в
нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на
лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.
Съставеният от Възложителя образец на ЕЕДОП за участие в процедурата е
предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и DOC.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните варианти:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП.
Информационната система за ЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за
обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската
комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на
Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк:
https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в
системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След
маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три
варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва
да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон
излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след
което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във
формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването,
системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се
запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат
задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който
се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде
намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 .

Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр,
подготвен от Възложителя в DOC формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен
подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната,
непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Третата възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден
с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите,
като участникът задължително посочва този интернет адрес в описа на документите.
3.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:
1) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:
1) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2) по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност,
възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на
предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране
или прекратяване на процедурата. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт
съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден
актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии,
няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето,
определено с присъдата или акта.
4. Ако участникът е обединение или друго образувание, трябва да се представи копие
от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.
Документът, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
следва да съдържа следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:
1) правата и задълженията на участниците в обединението;
2) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Ако в този документ не е посочено кой от партньорите представлява обединението,
следва да се представи и документ, подписан от лицата в обединението, в който да е посочен
представляващият обединението или другото образувание за целите на поръчката.
II. Оферта, на хартиен и електронен носител, със следното съдържание:
1. Техническо предложение - Образец № 2, включващо предложение за изпълнение на
поръчката - Образец № 3 и декларации по:
Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ППЗОП
Образец № 5 – Декларация за срок на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г”
от ППЗОП
Образец № 6 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд
2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) – представя се, когато офертата или
някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно
актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното
следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и
изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да
представлява участника в процедурата и/или за извършването на съответното действие,
което е извършено от пълномощник.
3. Ценово предложение - Образец № 7, която се подава в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри” на хартиен и на електронен
носител. Участниците следва да предвидят всички свои разходи по изпълнение на
поръчката и да ги калкулират в ценовото си предложение. Сумата от всички полета в
Количествено-стойностната сметка трябва да съответства на общата крайна цена в
образеца на ценовото предложение. Отговорността за аритметични грешки и неточности
при попълването е на участниците.
Забележка: Ще бъдат отстранени от участие в поръчката участници, които:
 по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани
ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
 са допуснали аритметични грешки в ценовото си предложение (Възложителят
извършва пълна проверка на ценовото предложение, както и за съответствие между
хартиения и електронния вариант на количествено-стойностната сметка);
 са надвишили максималната прогнозна стойност.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
Преди сключване на договора за обществената поръчка Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител да предостави:
1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, съгласно чл. 67, ал.
6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя представи
заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или

еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е
установено, както и съответните документи по т. 1 за всички участници в обединението.
3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя
гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 1,5 % (едно цяло и
пет на сто) от цената на договора без включен ДДС.
4. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка когато участника,
определен за изпълнител:
4.1. Откаже да сключи договор;
4.2. Не изпълни някое от условията по т. 1 – 3.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
а) не е подадена нито една оферта;
б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия за представяне,
вкл. за форма, начин и срок, или са неподходящи;
в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
д) отпадне необходимостта за провеждане на процедурата или от възлагане на
договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се
осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е
могъл да предвиди;
е) установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
ж) поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва
договор за обществена поръчка.
з) са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха
променили кръга на заинтересованите лица
2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение когато:
а) е подадена само една оферта;
б) има само една подходяща оферта;
в) участникът, класиран на първо място:
- откаже да сключи договор;
- не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или
- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите
на участниците, които не са разгледани в настоящата покана, се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (Раздел Х).
2. За провеждане на договарянето възложителят назначава комисия по реда и при
условията на чл. 103 ЗОП и чл. 51 – 52 ППЗОП. Правомощията на комисията, във връзка с
провеждане на преговорите, са регламентирани в чл. 67 ППЗОП.

3. Договарянето с поканените участници ще се проведе на 20.02.2019 г. в 10:00 часа,
в сградата на община Царево, заседателната зала-фронт-офис в административната сграда
на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” № 36, гр. Царево.
Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат
писмено уведомени за такава промяна.
4. Получените заявления за участие се предават на председателя на комисията по чл.
51 ППЗОП, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от
председателя на комисията.
5. Комиисията провежда жребий, чрез който определя поредността на провеждане на
преговорите с отделните участници, като на жребия могат да присъстват представители на
поканените участници (ако е приложимо).
6. Комисията провежда преговорите с всеки от участниците поотделно, като се
придържа точно към първоначално поставените условия и изисквания за изпълнение на
обществената поръчка.
7. Постигнатите договорености с участник не се обявяват пред останалите участници,
освен ако той изрично заяви, че е съгласен.
8. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията
и участника. След приключване на преговорите, комисията изготвя доклад, който съдържа
информацията по чл. 60, ал. 1 ППЗОП.
VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Образец № 1 – ЕЕДОП във формат DOC; еЕЕДОП във формат XML и PDF;
2. Образец № 2 - Техническо предложение;
3. Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;
4. Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в от ППЗОП
5. Образец № 5 – Декларация за срок на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б.
„г” от ППЗОП
6. Образец № 6 - Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд
7. Образец № 7 – Ценово предложение;
8. Образец № 8 – Проект на договор;
9. Техническа спецификация.

Възложител:/п/
Георги Лапчев
Кмет на Община Царево

