О Б Щ И Н А ГОДЕЧ
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИ
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за изготвяне на Работни инвестиционни проекти за обекти на
територията на община Годеч, както следва:
Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3134 - / SFO3132,ТуденРазбоище/ - III-813 с дължина - 1,8 км”;
Обект 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1122 - III-8132 – РопотВръдловци-Станинци с дължина – 9,0 км”;
Обект 3: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO2124 - II-81 – Бучин
проход – Гинци – Бракьовци с дължина – 3,5 км”;

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за участие в
процедурата, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е
съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата за възлагане на
обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на
изискванията на Възложителя.
1.
Възложител на поръчката
Община Годеч
Пощенски код: 2240,
Тел.: (+359) 07292/23-00,
E-mail: office@godech.bg,
Факс: (+359) 07292/35-13
Интернет адрес/и: http://www.godech.bg
адрес на възложителя: гр. Годеч, пл. Свобода №1, п.к. 2240

2.
Предмет на поръчката
Предмет на обществената поръчка е
„Избор на изпълнител за изготвяне на Работни инвестиционни проекти за обекти на
територията на община Годеч, както следва:
Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3134 - /
SFO3132,Туден-Разбоище/ - III-813 с дължина - 1,8 км”;
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Обект 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1122 - III-8132 –
Ропот-Връдловци-Станинци с дължина – 9,0 км”;
Обект 3: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO2124 - II-81 – Бучин
проход – Гинци – Бракьовци с дължина – 3,5 км”;
3.
Място и срок за изпълнение на поръчката:
Мястото за изпълнение на поръчката е община Годеч.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 90 (деветдесет дни) календарни дни.
4.
Максимална стойност на поръчката и начин на плащане:
Максималният бюджет на поръчката е на стойност 40 000 лв. (четиридесет хиляди)
без ДДС или 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева с ДДС.
4.1. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет
на поръчката. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на
поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена,
по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.
4.2. Условията на плащане са подробно посочени в проекта на договор – приложение №13.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения.
2. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в
обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в
хода по осъществяване на процедурата.
3. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи и гаранции,
предвидени в процедурата.
4. Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено
лице. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник.
5. От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява
участник в следните случаи:
5.1 Когато участникът не е представил в офертата си някой от необходимите документите
или информация по чл. 56 от ЗОП или документите съответно информацията, предвидени в
настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия, по реда на
чл.68, ал.8;
5.2. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия в тази документация;
5.3. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57,
ал. 2 от ЗОП;
5.4. За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
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5.5. Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен, ако е реабилитиран, за:
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 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;
5.6. Когато участникът е обявен в несъстоятелност
5.7. Когато участникът е в производство по ликвидация или се намира в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
5.8. Когато участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към 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.
5.9. Когато участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в
случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
5.10. Когато участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за
обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.който е виновен
за неизпълнение на
5.11. Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни
условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
5.12. Когато участникът 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;
5.13. Когато участникът или лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са „свързани лица” с
Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и когато
участникът е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
5.14. Когато участникът участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта.
***Изискванията по т.5.5., 5.12 и 5.13 се прилагат се прилагат за лицата по чл. 47, ал.
4 от ЗОП както следва:
а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
в) 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
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Търговския закон;
г) 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;
д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
е) при едноличен търговец – за физическото лице-търговец;
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват участника.
з) в случаите по б. «а» - б. «ж» – и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
!!! Липсата на обстоятелствата по т. 5.5 - 5.13. се удостоверява от участника с една
декларация, подписана от лицата, които го представляват (декларация по чл. 47, ал. 9 от
ЗОП). В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се
съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, за тях се прилагат само
посочените по-горе изисквания по т.5.5. – 5.8, 5.12 и т. 5.13.;
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, посочените в т.5.5.-5.13.
изисквания се отнасят за всяко от лицата (физически или юридически), включени в
Обединението.
Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в
държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2.
ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
Възложителя условия.
2. Участникът в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си най-късно
до изтичане на срока за получаване на офертите.
3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертата не се
допускат. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
4. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в
настоящата процедура.
*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки са: (1) роднините по права линия без ограничение; (2) роднините по
съребрена линия до четвърта степен включително; (3) роднините по сватовство - до втора степен
включително; (4) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; (5)
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съдружници; (6) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; (7)
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 процента държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това
дружество.
*** „Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на
Закона за обществените поръчки е предприятие:
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние,
или
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП,
или
г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго
предприятие.
5. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на
подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва
подизпълнители. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение
на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността
на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
6. Офертата се попълва на български език, включително и когато участник в процедурата е
чуждестранно физическо или юридическо лице. Когато участник в процедурата е лице,
регистрирано извън Република България документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в
официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са
на чужд език, се представят и в превод. Когато участник в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице документите по ч. 56, ал. 1, т. 1, букви 4а” и „б”от ЗОП се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл. 56, ал. 1, т.1,
буква „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. А според чл. 56, ал. 3, т. 3
от ЗОП декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в
обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
Съгласно § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, "Официален превод" е превод,
извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
7. Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че
може да бъде представен в «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при
който върху копието на документа представляващия участникът е записал: „Вярно с оригинала”;
Задължително следва да се постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката
и свеж печат на участника (ако има такъв).
8. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
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9. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции
съгласно удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица.
Във втория случай се изисква да се представи пълномощно за изпълнението на такива функции,
съгласно изискванията на настоящата документация.
10. Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с
офертата, не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично
записана в тях.
11. Офертата се представя в един оригинал на хартиен носител и едно сканирано
копие на електронен носител в pdf формат и се комплектова с всички документи, посочени в
настоящата документация във формата, в която се изискват (оригинал, официално заверен
препис или заверено от участника копие).
12. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, всички документи, приложени към офертата, които са на чужд език се представят и
в превод, а в изрично предвидените в настоящата документация случаи – в официален превод.
13. Когато документите или част от тях се представят от участниците – чуждестранни лица
и в превод на български език, то в случай на противоречие между текстовете на чуждестранния
и български език с предимство ще се ползва текстът на български език.
14. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана и
настоящите указания, и да бъде оформена по приложените към документацията образци.
Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни
за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези
образци.
15. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП
не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за
Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица
16. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника.
Възложителят, освен в нормативно предвидените случаи, при никакви условия няма да участва в
тези разходи.
17. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за
участие.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на
оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на
купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
Възложителят публикува разясненията на Интернет страница, на която е публикувана
документацията за участие - http://www.godech.bg/profil-na-kupuvacha без да посочва в отговора
лицето, направило запитването. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се
изпращат на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се
посочва информация за лицата, които са ги поискали.
18. 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 наименованието на обществената поръчка, наименование на
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участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът
съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
• ПЛИК № 1 – „Документи за подбор” в който се поставят документите, изисквани от
възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 -6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за
подбор на участниците, на хартиен носител в един оригинал и на електронен носител във
формат pdf.
• ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят
документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката и
посочените в документацията изисквания, на хартиен носител в един оригинал и на
електронен носител във формат pdf.
• ПЛИК № 3 - “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника
на хартиен носител в един оригинал.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (в оригинал); Приложение № 1;
2. Представяне на участника (оригинал) - (по образец - Приложение № 2);
*** При участие на обединение в процедурата, образецът се попълва за обединението (не и
за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на
обединението, съгласно споразумението.
Представянето на участника следва да включва: посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 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. Идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно
данни за правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или
седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в търговски
регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или обявяване в публични
актове, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2.1 декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец Приложение №4 (в оригинал).
2.2 доказателства за упражняване на професионална дейност, съгласно т.11. Доказателства за
технически възможности и/или квалификация, подточка 2 – пълна проектантска
правоспособност на проектантите съгласно чл.230 от ЗУТ.
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3. Оферта (като отделен самостоятелен документ, съдържащ изявление за участие в
процедурата и за изпълнение на поръчката при условията на документацията за участие (по
образец – Приложение № 3;)
*** Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се попълва и подписва от
лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението,
което се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата процедура.
4. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето,
което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в
обединението, в който се посочва представляващият (когато участникът е
обединение/консорциум което не е юридическо лице).
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на
обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на
договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за
целия период на изпълнение на договора.
Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да
представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в
състава на обединението след подаването на офертата.
Важно - Съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП - лице, което участва в обединение или е дало
съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта.
5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал).
Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от
управляващия, 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 (документа) и да представлява
участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в
пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването.
Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник. Тези правила се
отнасят и за подизпълнителите.
6. Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с
образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение №5);
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 както
и за липса на обстоятелство и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (оригинал)- (Приложение № 6).;
Декларацията се попълва, подписва и подпечатва по приложения образец към настоящата
документация (Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от участника, или
управляващия и представляващ участника. В случай, че членове на управителния орган са
юридически лица - от техните представители. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин,
декларацията се представя и в превод на български език.
*** Когато участникът е обединение, образецът се попълва и подписва от всички членове
на обединението, съгласно споразумението за участие в настоящата процедура.
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8. Доказателства за технически възможности и/или квалификация
1. Списък на услугите (Приложение 7), еднакви или сходни* с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите,
придружен с доказателства за извършените услуги.
*Еднакви или сходни услуги са услугите свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във
фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища
и/или улична мрежа
2. Списък на ключовите експерти, които ще извършват дейностите по обществената поръчка
– попълнен по образец Приложение № 8, с приложени автобиографии (образец Приложение №
8а)
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите
за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите се
представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с
посочените изисквания.
Минимални изисквания
1. Участникът да е извършил минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на
обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на
подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността.
2. Участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ необходимата
професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както
следва:
 Ръководител екип – строителен инженер със специалност „Пътна” или еквивалент (или
аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е
придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска
правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години опит в тази област
 1 бр. инженер със специалност „Пътна” или еквивалент (или аналогична специалност, в
случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма
съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230
от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област
 1 бр. инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност,
в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която
няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно
чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област
 1 бр. инженер със специалност „Геология” или еквивалент (или аналогична специалност,
в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която
няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно
чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
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9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители (оригинал),
ако се предвиждат такива от участника;
Декларацията се попълва по образец (Приложение № 9) по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и
съдържа наименованието на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие (процент от общата стойност и описание на частта от предмета на поръчката,
която ще бъде изпълнена от подизпълнителя). Декларацията се подава задължително и се
подписва от лицето/лицата, които представляват участника.
10. Декларация за съгласие на подизпълнител (по образец) - когато е приложимо;
Подизпълнителите представят и декларация по приложения образец към настоящата
документация (Приложение № 9а), с която декларират, че са съгласни да бъдат подизпълнители
на участника. Декларацията се подписва от участника или неговия управител, съответно от
членовете на управителния орган на подизпълнителя.
11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Приложение № 10)
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България,
където трябва да се извършат услугите са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“. Декларацията се подписва задължително от участника, или управляващия
и представляващ участника.
*** Когато участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от
участниците в обединението, свързани с изпълнението на услугата.
*** При подписването на декларацията следва да се има предвид следното:
 Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на
предлаганата цена от офертата е допустимо;
„Минимална цена на труд”, съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният
размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на
осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, ал.1, т.1 от Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО). В приложение №1 към чл.8, ал.1, т.1
от ЗБДОО за 2014г., е посочен минимален месечен размер на осигурителния доход през
календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии,
съотносими към предмета на поръчката.
Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на
заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде
получена от Министерството на труда и социалната политика и създадените към него
структури.
12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от
ЗОП (по образец - Приложение № 10а). Декларацията се подписва задължително от участника,
или управляващия и представляващ участника.
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Всички документи съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор” се представят в
един оригинал и едно сканирано копие на електронен носител в pdf формат.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”
1. Техническото предложение се изготвя по образец - Приложение №11 и към него се
прилага Организация и методология за изпълнение на поръчката - Приложение №11а
2. Техническото предложение, заедно с приложенията към него се поставя в отделен
запечатан плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката- плик № 2”
3. Важно: Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат
представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него
трябва да се представят в един оригинал и едно сканирано копие на електронен носител в
pdf. формат. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение,
изисквани от Възложителя, без да посочват цени.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3
„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
1. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (оригинал), което съгласно
настоящата документация, следва да включва попълнен образец на „Ценово предложение” –
(Приложение № 12);
2. Офертите на участниците следва да бъдат валидни със срок до 180 календарни дни от
крайния срок за получаване на оферти, посочен в публичната покана за процедурата. Срокът на
валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията
на представените от тях оферти.
3. Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или факс) от класираните участници
да удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора.
4. Ценовото предложение се представя само в един оригинал на хартиен носител.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена
цялост, върху който участникът изписва „Оферта”, посочва наименованието на поръчката,
адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и
наименованието си. На челната страница следва да се посочат и данните на Възложителя – име и
адрес.
2. Комуникацията и всички действия на възложителя и участниците, свързани с настоящата
процедура, следва да бъдат на български език, в писмен вид и във форма, която недвусмислено
да позволява да се установи автентичността на направените волеизявления, съгласно
приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.
3. Не се предвижда закупуването на документацията за участие в настоящата обществена
поръчка.
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Документацията за участие ще се публикува в профила на купувача
(http://www.godech.bg/profil-na-kupuvacha) от деня на публикуването на публичната
покана.
4. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при условията
и изискванията на настоящата документацията за участие.
5. При приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.
6. Когато участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
крайният срок се счита за спазен, ако офертата е получена преди неговото изтичане без
значение, че пощенското клеймо указва дата, предхождаща крайния срок и ако забавата се
дължи на пощенска/куриерска служба. Разходите по изпращането са за сметка на участника.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Отварянето на офертите е публично.
2. . Датата и часа на отварянето на офертите са посочени в публичната покана.
Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както следва:
-за участниците – лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя),
удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице). В
случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се представя в
оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участник при
наличие на такъв и остава за Възложителя);
- за представители на средствата за масово осведомяване – лична карта и копие на
документ (оставащ за Възложителя), удостоверяващ представителството на лицето за
съответната медия;
- за всички други лица – лична карта.
3. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена от
Възложителя съгласно „Вътрешни правила за реда и отговорностите при провеждане на
процедури по ЗОП”, публикувани в „Профила на купувача” в раздел „Други документи”.
4. Оценяване на офертите - съгласно Методиката за оценка на офертите, заложена в
документацията.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за
изпълнител в резултат на проведената процедура. Възложителят е длъжен да сключи договор,
който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички приложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител,
който при подписване на договора:
1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.25, ал.3, т.2 от
ЗОП;
2. не изпълни задължението по чл.47, ал.10 от ЗОП
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3. не представи определена гаранция за изпълнение на договора;
4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на
процедурата.
3. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория
класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП;
3. не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП ;
4. не представи определена гаранция за изпълнение на договора;
ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Изпълнителите нямат право да:
1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал.
1 или 5 ЗОП;
2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
настоящата обществена поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5
ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за
подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в
случаите, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП,
както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител,
изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена някоя от забраните, посочена по-горе в т.
1, 2 или 3.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение.
Изключенията от забраната по горепосочената т. 2 и по предходния абзац са посочени в чл.
45а, ал. 5 от ЗОП.
Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване на
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забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение в 14-дневен срок от узнаването. В
тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и
изискванията на чл. 45а., ал. 1 – 5 ЗОП.
Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за настоящата обществена
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, когато е приложимо в
присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.
При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства,
че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от
подизпълнителя.
Възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата обществена
поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, когато е приложимо, след като
получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети от
възложителя работи в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. В случаите, когато
при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че
договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от
подизпълнителя, възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата
обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, без да получи от
изпълнителя, посочените в предходното изречение доказателства.
ГАРАНЦИИ
1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за
обществената поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от общата
стойност на договора без включен ДДС и се представя при сключването му. Валидността на
гаранцията за изпълнение (когато участникът определен за изпълнител на поръчката е избрал
банкова гаранция) следва да бъде не по-малко от 60 календарни дни след изтичане срока на
договора.
2. Гаранцията се представя във форма, избрана от участника - парична сума или банкова
гаранция.
3. Банковата сметка на Община Годеч е:
IBAN: BG 69 UNCR 9660 3372 0272 19
BIC: UNCR BGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
4. Ако участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и
безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа
задължение на Банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено
искане на Възложителя. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на
гарантиращата банка, в случай че така издадената от банката гаранция отговаря на всички
изисквания относно нейното съдържание и реквизити.
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5. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на
участника/изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване
и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения
в настоящата процедура.
7. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата
гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
* Всички текстове на приложените към настоящата документация образци на банкови
гаранции са примерни. Бъдещият изпълнител може да представи банковата гаранция за
изпълнение по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани
условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
1. При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурата и при
сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от
информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право
да разкриват тази информация.
2. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма
право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни.
3. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и
участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски
тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Комуникацията и всички действия в процедурата, следва да бъдат извършвани в
писмена форма и във форма, която недвусмислено да позволява да се установи автентичността
на направените волеизявления, съгласно приложимите разпоредби на действащото
законодателство в Република България.
2. Обменът на информация между Възложителя и участниците може да се извърши лично
(на ръка), чрез куриерска служба, препоръчана поща с обратна разписка, по факс на посочения
от участника адрес, или на онзи друг адрес, за който участника е уведомил Възложителя при
промяна, или на електронен адрес при спазване разпоредбите на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
3. До изтичане валидността на офертата, се считат за валидни адресите (в това число
електронния адрес, когато има такъв), телефонът и факсът посочени от участника в нея. В
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случай, че адресът, телефонът или факсът е променен и Възложителят не е уведомен за това,
писмата ще се считат за редовно връчени.

Page 16 of 16

