УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА

ЧЛ. 14, АЛ. 4 , Т. 2 ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С
ПРЕДМЕТ:
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови,
реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и
с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”, Договор №16/322/00833 от
27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Брезово за отпускане
на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР),
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР)
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в
процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя / управителите си
или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.
2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка кандидат или участник, за който е налице поне едно от
посочените по-долу обстоятелства:
2.1. 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;
- подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния
кодекс;
- престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс;
2.2. обявен в несъстоятелност;
2.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове
3 Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка кандидат или участник:
а/ който 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 кандидатът или участникът е преустановил
дейността си;

б) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност упражняване на независим строителен надзор, съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението;
в) който има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата или община, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен.
г) който има наложено административно наказание за наемане на работа на
незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
д) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
4. Изискванията на т.2.1 и т.3, б. „б”и „д” от настоящата документация се
прилагат, както следва:
- при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от
Търговския закон;
- при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
- 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;
- 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;
- при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския
закон;
- при едноличния търговец – физическото лице-търговец
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват кандидата или участника;
- в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискванията се отнасят само до
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.

5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка
участници или кандидати:
5.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с възложителя или
със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф
1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;
5.2. които са сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната
разпоредба на Закона за обществените поръчки са:
а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,
издадени с право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или
общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на
общината в това дружество.
6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, посочените в т. 2, 3, 4 и 5 изисквания се прилагат и по отношение на
подизпълнителите.
При участник – обединение, посочените в т. 2, 3, 4 и 5 изисквания се прилагат и
по отношение на всички участници в обединението.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на горните
обстоятелствата със собственоръчно подписани декларации по образец.
7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е
установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и/или някое от
обстоятелствата по чл.47, ал. 2 – посочени в публичната покана и по-горе.
8. От участие се отстраняват оферти, които са непълни /липсват изискуеми
документи или същите са непълни, неточни или некоректно попълнени/ или не
отговарят на предварително определените условия в тази Документация.
Длъжностните лица по чл.101г, ал.1 ЗОП могат да изискат разяснения или
допълнителни документи, които да изяснят вече декларирани обстоятелства и
предоставена информация с офертата.
Документацията за участие в процедурата за избор на изпълнител по реда
на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП съдържа:




Публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП;
Указания и изисквания към участника за подготовка на офертата;
Инвестиционен проект, който е на разположение на кандидатите за
запознаване с него в Община Брезово, гр.Брезово, ул.”Георги Димитров”
№ 25.
 Приложения:
Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Приложение № 2 – Оферта;

Приложение № 3 - Декларация за запознаване с условията на поръчката;
Приложение № 4 - Административни сведения;
Приложение № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 /без б.”е”/и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5
от ЗОП;
Приложение № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3, 4 от ЗОП;
Приложение № 7 - Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП;
Приложение № 8 - Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП;
Приложение № 9 – Декларация - Доказателства за технически възможности на
участника;
Приложение № 10 – Декларация - Списък на експерти, ангажирани с изпълнението на
поръчката;
Приложение № 11 – Декларация за участие на подизпълнители;
Приложение № 12 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
Приложение № 13 – Декларация за оборот;
Приложение № 14 - Образец на ценова оферта;
Приложение № 15 - Проект на договор;
Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка: 19 800 лв.
(деветнадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС;

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
9. На основание чл. 101г., ал. 1, от ЗОП, Възложителят назначава със Заповед,
„Длъжности лица”, на които възлага да разгледат и оценят представените оферти с цел
да определят участника, който има необходимите финансови и технически
възможности да изпълни настоящата поръчка.
9.1. Всеки поканен участник има право да представи само една оферта.
9.2. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно
към условията, обявени от Възложителя.
9.3. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се
изисква нотариална заверка, трябва да са:
9.3.1. Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и
свеж печат.
9.3.2. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на
български език или в превод на български език.
10. Офертата следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите
указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията
в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат
да бъдат променяни от тях.
11. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика
участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и лице за контакти.

11.1. Пликът трябва да съдържа следните документи:
 Списък на представените от участника документи по образец Приложение
№1.
 Оферта по образец Приложение № 2.
 Декларация за запознаване с условията на поръчката по образец
Приложение № 3.
 Административни сведения по образец Приложение № 4.
 Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника
(само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не
разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско
юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице
съобразно националното му законодателство. Документът се представя в
оригинал или заверено от участника копие. Когато участникът е физическо
лице – заверено копие от документ за самоличност;
 Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 /без б.”е”/ и
чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 от ЗОП, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП
и Декларация по чл.47, ал.5, т.1 и Декларация по чл.47, ал.5, т.2 по
образец - Приложения № 5, № 6, № 7 и № 8
 Доказателства за технически възможности на участника – Приложение № 9;

Списък на експерти ангажирани с изпълнението на поръчката –
Приложение № 10.
 Декларации за подизпълнители по образец Приложения №11 и №12.
 Ценово предложение на участника по образец - Приложение № 13.
 Проект на договор по образец - Приложение № 14.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИКА
12. Списък на представените документи, подписан и подпечатан от участника
(Приложение №1);
12.1. Образец на оферта, подписан и подпечатан от участника (Приложение
№: 2);
12.2. Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в
съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника
(Приложение №3);
12.3. Административни сведения – изготвени в съответствие с образеца от
настоящата документация, подписани и подпечатени от участника (Приложение № 4);
12.4. Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника
(само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с
ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или
друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му
законодателство. Удостоверението за актуално състояние се представя в оригинал или
заверено от участника копие и следва да бъде издадено не по-рано от 6 /шест/ месеца
преди датата на представяне на офертата; когато участникът е физическо лице –

копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Когато участникът в
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи
трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е
установен и да се представят в официален превод на български език.
12. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 /без
б.”е”/ и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва
приложения към настоящата документацията образец (Приложение № 5) в
съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
12.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал.
2, т. 1, 3, 4 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към
настоящата документацията образец (Приложение № 6).
12.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 т. 1 от ЗОП–
подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец
(Приложение № 7). Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
12.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП–
подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец
(Приложение № 8).
За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато
кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация
от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват..
13. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото
състояние, както и техническите възможности, опит и/или квалификация на
участника за изпълнение на поръчката
13.1. Участниците /съответно членовете на обединението, когато не е
юридическо лице/подизпълнителите/ трябва да са лицензирани за извършване на
дейностите, предмет на обществената поръчка и да представят заверено копие от
Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003
г., съгласно чл. 166 от ЗУТ. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ
правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава –
членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство.
13.2. За участниците /съответно членовете на обединението, когато не е
юридическо лице/подизпълнителите/да не са налице обстоятелствата по чл. 167, ал. 4
от ЗУТ – представя се декларация свободен текст.
13.3. Участниците и подизпълнителите им да не са в нарушение на чл. 166, ал. 3
и ал. 4 от ЗУТ – представя се декларация свободен текст.
13.4. Участниците /съответно членовете на обединението, когато не е
юридическо лице/подизпълнителите/трябва да притежават валиден лиценз и
застраховка за извършване на строителен надзор. Посочените документи следва да
бъдат валидни към крайната дата за подаване на офертите.

13.5. Участниците трябва да са реализирали оборот в размер не по-малък от 49
500 ( четиридесет и девет хиляди и петстотин) лв. без вкл. ДДС общо за
последните 3 (три) години от строителен надзор, в зависимост датата, на която са
учредени или са започнали дейността си.
Посоченият оборот през последните три години се отнасят и за чуждестранните
участници. Посочените стойности в чуждестранна валута се преизчисляват по фиксинга
на БНБ към датата на изготвяне на офертата.

Изискването за оборот се доказва с Декларация по образец – Приложение № 13 и се
представя:
-

-

копия от годишни отчети за приходите и разходите за последните три години,
подписани и подпечатани от участника на всяка страница-за юридическите
лица. За физическите лица- копия от годишните данъчни декларации, заверени
от НАП.
Чуждестранните участници представят легализиран превод на
документите, изготвени съгласно законодателството на страната, в която
са регистрирани.

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

При участие на обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването
за оборот се отнася общо за обединението/консорциума.
При участие на подизпълнител изискването за оборот се отнася в зависимост от вида и
дела на неговото участие.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горните изисквания.

Минимални изисквания за техническите възможности:
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, всеки участник следва да:
- докаже опит при изпълнението на договори за строителен надзор през
последните три години или считано от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си. За посочения период сумарната стойност на договорите за
строителен надзор трябва да е минимум 39 600 лв. без ДДС /два пъти прогнозната
стойност на услугата/.
Документи за доказване на техническите възможности на участника.
-кратка анотация за досегашната дейност на участника;
- списък на изпълнените договори за строителен надзор, изпълнени през
последните три години, придружен от препоръки за добро изпълнение;

14. Екип ангажиран с изпълнението на поръчката (Приложение №: 10).
Минимални изисквания за професионална квалификация и опит.

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата
процедура, всеки участник следва да осигури екип за изпълнение на поръчката,
не по малко от 3 /трима/ специалисти, които да имат професионален опит /надзор
в строителството/ минимум 5 /пет/ години.
Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на екипа за
изпълнение на поръчката.

-автобиография, съдържаща и декларация за ангажираност на съответния
специалист;
- копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати за
доказване на професионалната квалификация и правоспособност;
трудови/служебни/осигурителни
професионалния опит.

книжки

–

за

доказване

на

Всеки участник следва да представи валиден лиценз и застраховка за извършване
на строителен надзор за минимум ІV /четвърта/ категория строежи или еквивалентни
документи за чуждестранни участници. Посочените документи следва да бъдат

валидни към крайната дата за подаване на офертите.
В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания ще се
прилагат за обединението като цяло.
Документите в офертата на чуждестранните участници в процедурата следва да
бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

15. Декларация за използване/не използване на подизпълнители и списък с
имената на подизпълнителите - съгласно образец (Приложение №11);
15.1. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие
на такъв) – съгласно образец (Приложение №12);
16. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на
друг участник не може да представя самостоятелна оферта.
17. Ценово предложение се подготвя по образец - Приложение № 14.
18. Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС.
19. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията
на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.
20. Проект на договор – не се попълва и подписва (Приложение № 15);
21. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от
надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно - лице или лица, като
в офертата се прилага оригинал или копие на пълномощното (заверено от участника) от
представляващия дружеството.
22. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на
участниците.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

23. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се
подава общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, които
подписват и подпечатват офертата. Участникът следва да приложи нотариално
заверено споразумение за създаване на обединението. В случай, че в споразумението е
определено лице/лица, които се упълномощават да представляват обединението за
целите на настоящата поръчка, офертата се подписва и подпечатва от това/тези
лице/лица.
24. Изискванията по отношение на общата стойност на изпълнените договори с
предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, трябва да бъдат изпълнени общо за
обединението.
25. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват
споразумение, което трябва да представят с офертата си. Като минимум,
споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:
а). всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за
подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на
бъдещия договор по нея;
б). водещият член (лидерът) на обединението е упълномощен от останалите
членове да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на
обединението;
в). цялостното изпълнение на бъдещия договор, включително и разплащанията
по него, са отговорност на водещия член (лидера) на обединението;
г). всички членове на обединението са задължени да останат заедно в
обединението за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата
обществена поръчка.
26. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно
физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка. В споразумението те трябва да определят и
наименованието на участника. След подаването на офертата не се допускат никакви
промени в състава на обединението.
26.1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в
обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
27. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага
към офертата на участника, както и регистрацията на обединението по БУЛСТАТ
(ако обединението е регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата
обществена поръчка).
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
28. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за
обществените поръчки (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.
29. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител в срок посочен
в публичната покана.
30. Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис:
област Пловдив, община Брезово, гр.Брезово, ул. "Георги Димитров" № 25 - За
участие в процедура за „Упражняване на независим строителен надзор на обект
„Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в
с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”, Договор
№16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. (ПРСР)
и следната информация: лице за контакти, адрес за кореспонденция, телефон,
електронен адрес и по възможност факс.
31. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не може
да бъде отворен, без да се повреди опаковката му.
32. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.
33. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър
на Възложителя.
34. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на
офертата е за сметка на участника.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
35. Предложението следва да бъде валидно със срок минимум 90
(деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в
поканата за представяне на оферта. Предложение с по-кратък срок на валидност ще
бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията.
36. Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или по факс) от
участниците да удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на
договора.
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
37. Комуникацията и действията на възложителя и на участниците свързани с
настоящата процедура са в писмен вид.
38. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и

по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва
да бъдат адресирани до Кмета на община Брезово.
39. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците,
се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна
разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ
40. „Длъжностните лица” по точка 9 от настоящите указания, започват своята
работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
41. „Длъжностните лица” подписват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.
1 и ал. 2 от ЗОП, а именно че:
а). нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на
определен участник;
б). не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки с
кандидат или участник в процедурата или с посочените от него
подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни
органи;
в). нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената
поръчка;
г). са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка
със своята работа в качеството си на „Длъжностните лица” по настоящата
поръчка.
42. „Длъжностните лица” представят на възложителя декларация за
съответствие на обстоятелствата по чл. 41, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на
изискванията по буква „г” след получаване на списъка с участниците;
43. „Длъжностните лица”, съставят по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП протокол за
резултатите от работата си. „Длъжностните лица” разглеждат и оценяват офертите,
ръководейки се от разпоредбите на ЗОП приложими за провеждане на процедура по
реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.
44. „Длъжностните лица”, отстраняват участник, който:
45.1. не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за допустимост съгласно
настоящата документация;
45.2. е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията и
изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата;

45.3. е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството
или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, приложено в
офертата;
46. Критерият за оценка на офертите е „Най-ниска цена”;
Критерият „най ниска цена” се прилага за оценяване на оферти, които:
-

отговарят на предварително обявените от възложителя условия и

-

са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47,
ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 и
които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние и
квалификация.

46.1. „Длъжностните лица” класират участниците въз основа на предложените от тях
цени по критерий „Най-ниска цена“.
46.2. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът,
предложил най-ниска цена.
46.3. Решенията на „Длъжностните лица” се вземат с мнозинство от членовете й.
Когато отделно „Длъжностно лице” е против взетото решение, той подписва протокола
с особено мнение и писмено излага мотивите си.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
47. Съгласно чл. 101д от ЗОП: „Възложителят може да възложи изпълнението на
поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.“
48. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква
доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на
актове, обявени в търговския регистър.
49. Преди сключване на договора за обществената поръчка, избрания
ИЗПЪЛНИТЕЛ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от компетентен
орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.
Всички представени оферти остават в архива на Възложителя.
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото
законодателство в Република България.

