
 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП: 

„Укрепване, обезопасяване и ремонт на административната сграда в зоологическата 

градина, гр. София  съгласно утвърден проект. 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  

В процедурата за възлагане на  обществената  поръчка могат да участват: 

1. Български и чуждестранни физически или  юридически лица и техни обединения, 

регистрирани по Търговския закон. 

2. Ако кандидатът е обединение (консорциум), всички изискуеми документи посочени 

в документацията и публичната покана се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

3. Кандидати, които представят предложението, изготвено и окомплектовано с 

документите за участие, съобразно условията, реда и сроковете определени от 

възложителя. 

ІІ. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник който е: 

1. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: 

А. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително за изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс. 

Б. подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс. 

В. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а  от Наказателния 

кодекс. 

Г. престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс 

2. Обявен в несъстоятелност 

3. Лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата в която е извършено престъплението. 

4. Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.2 

ДОПК, установен с влязъл в сила акт  на компетентен орган. 

5. Не притежава технически възможности и ресурс  за изпълнение. 

 

 

ІІІ. Изискуеми документи и информация:  

1.Участникът  да представи заверено копие на застраховка „Професионална 

отговорност в проектирането и/или строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за 

извършване на проектиране и/или строителство, съгласно изискванията на Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството 

(обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.).  

2.Съгласно Закона за Камарата на строителите, лицата, които извършват строителство, 

следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към 

Камарата на строителите: Втора група - трета категория.  

3. Участниците следва да представят доказателства за изпълнени минимум три  обекта 

сходни с предмета на поръчката през последните три години – 2011 г., 2012 г., 2013 г., 

придружени с препоръки за добро изпълнение. 

4.Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 /или 

еквивалент/. 

5.Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд OHSAS 18001- 

2007/или еквивалент/.  

 



 Отклонението от горецитираните условия, както и липсата на изискуемите документи 

посочени в настоящата документация– водят до отстраняване от участие в  

процедурата. 

 

ІV. Условия за получаване на документацията: 

Документацията за участие се получава в район „Лозенец”, бул. „В. Левски” № 2, ет. 2, 

деловодство  или може да бъде изтеглена от сайта на район „Лозенец” адрес: 

www.lozenets-sofia.org. 

Срок и място за подаване на предложенията: до 17.00 ч. на 16.09.2014 г., ет. 2, 

деловодство. 

А. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 Специални изисквания към кандидатите: 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 

от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс и електронен адрес. 

Ценовите оферти следва да съдържат цената, която възложителят ще заплати за 

цялостното изпълнение на поръчката  на стойност в лв. без ДДС. 

 Предложен срок за изпълнение  на поръчката. 

V. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта. 

Методика за оценка: 

Предложенията на участниците ще се оценяват по следните показатели: 

Техническа оферта – 40 %. 

 Показателят включва следните елементи: Организация и начин на изпълнение на 

поръчката: Предложението за изпълнение на СМР следва да бъде изготвено при 

съблюдаване на изискванията на техническото задание. Участникът представил 

подробно  описание на технологичната последователност на строителните процеси и 

дейностите с подробен линеен график за всяка една от дейностите - получава 

максимален брой точки – 40 т. 

Участник, който е представил  непълно описание на  технологичната последователност 

на строителните процеси и дейностите, или липсва някой елемент от  организацията и 

начина на изпълнение на поръчката– за всяко несъответствие по горните показатели, 

участникът получава с 10 т. по –малко. 

Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни  – 20 %, който се определя по 

формулата: 

 
                                 НАЙ-КРАТКИЯТ ПРЕДЛОЖЕН СРОК  

Ср = 
_________________________________________________________________________________________

 х  20 

                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА СРОК  

Ценово предложение – 40% 

Формула за изчисляване на оценката е: 

 
НАЙ-НИСКАТА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА

 

ЦО =  
_____________________________________ 

х 40 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА НА УЧАСТНИКА 

  

Крайната комплексна оценка на участниците се формира при следната формула: 



КО = ТО + Ср. + ЦО, като максималния брой точки е 100 т 

 

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

Възложителят сключва договор за изпълнение  на обществената поръчка с участника, 

класиран на първо място. Договорът за обществена поръчка задължително съответства 

на приложения в документацията проект, заедно с всички предложения от офертата на 

участника, въз основа на които е определен за изпълнител. При подписване на договора 

за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи 

документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОбП, свидетелство за съдимост на членовете на 

управителните органи и  гаранция за изпълнение  в размер на 3% от стойността на 

договора без ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения:  

 

 

 
           Образец 1 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

  
Долуподписаният ………………………………….………………………………., 

в качеството ми на ……….…………………………………………………………  

(управител, член на управителен орган) 

на ……………………………………………………………………………………. 

                       (наименование на кандидата или участника)                                           

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или сигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс. 

б)  подкуп по чл. 301 – 307 от НК. 

   в)  участие в организирана престъпна група по чл. 321  и 321а от НК. 

г)   против собствеността по чл. 194 – 217 от НК. 

д)   престъпление против стопанството по чл. 219, 252 от НК. 

(В случай на реабилитация се посочва изрично.) 

2.  Юридическото лице, което представлявам, не е обявено в несъстоятелност. 

3. Юридическото лице, което представлявам, не е в производство по ликвидация или в 

подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4.  Не съм свързано лице по смисъла на Закона за държавния служител и Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация.  

                    Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК. 

 
 

 
Дата: ……… ..... г.    ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 
                    /име и длъжност/ 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Образец 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният ………………………………….………………………………. 

в качеството ми на ……….…………………………………………………………  

(управител, член на управителен орган) 

на ……………………………………………………………………………………. 

                         (наименование на кандидата или участника)                                          

   

       ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Юридическото лице, което представлявам не е в открито производство 

по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите по 

смисъла на чл. 740 от ТЗ. (Когато кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове, включително че неговата 

дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.).  

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или 

дейност. 

3. Юридическото лице, което представлявам, няма парични задължения 

към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган (при допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията се посочва изрично), и парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социалното осигуряване и на данъци (съгласно правните 

норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен).  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК. 

 

 

    Дата:.....…… ....... г.             ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 

                   /име и длъжност/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец 3 

 

                              

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОбП 

от  

 

..............................................................................................ЕГН…………………………….…

…… 

л.к. № изд. от……………………………………………..……….. на ....................г., с 

постоянен адрес:……………………………..……… 

в качеството си на 

……………………………………….………………………………………… 

на.................................................................... , кандидат за изпълнител на  

обществена поръчка 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

При изпълнението на обществената поръчка ще използвам/няма да използвам 

подизпълнители.   

 

 

 

 Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

Дата  ..................... г.                                   ДЕКЛАРАТОР: ……………………… 

                   /име и длъжност/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец 4 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

За участие  в процедурата за възлагане на обществена поръчка  по реда на глава осем 

«А» от ЗОбП  с предмет: „Укрепване, обезопасяване и ремонт на административната 

сграда в зоологическата градина, гр. София  съгласно утвърден проект. 

 

        

 

След като посетихме обекта на място и се запознахме с документацията за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, 

заявяваме, че: 

Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия за доказани 

възможности за качествено и професионално изпълнение:  

1.  срок за изпълнение............................... 

 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 

/деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти и да 

остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на 

този срок. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора 

ще  представим документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 

47, ал.9 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1 от ЗОбП.  

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с изискванията на възложителя. 

 

Дата: ....................... г.   Подпис и печат: ......................................... 

                                                                             

                                                                ..................................................................... 

                                                                      (име и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 5 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие  в процедурата за възлагане на обществена поръчка  по реда на глава осем 

«а» от ЗОбП  с предмет: „Укрепване, обезопасяване и ремонт на административната 

сграда в зоологическата градина, гр. София  съгласно утвърден проект. 

 

 

 

  

 

  От  ................................................................................................................................... 
                                                                       (наименование на участника) 

        

               Представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената 

поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва: 

 

      1. Предлаганата от нас цена за  изпълнение на предмета на обществената поръчка 

е........................ (.........................словом .....................) лева, без ДДС или ........................ 

(.........................словом .....................) лева с ДДС.  

 

 

Дата:.............. г.                                                      Подпис и печат 

 

 

 


