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ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет:
„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на
обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”
Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор на „Ремонтновъзстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на
р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец,
както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително
съоръжение на река Тунджа при град Ямбол”
Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор на обект
„Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане на нови места за паркиране и кът
за отдих: Между ул. „Генерал В.Заимов“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Независима
България“ и ул. „Жельо войвода“
Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на
улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с кръгово кръстовище с ул.
„Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“
Обособена позиция № 4: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на
кръгово кръстовище на ул. „Милин камък“ и ул. „Търговска“
Обособена позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново строителство
– „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево”
Обособена позиция № 6: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция
на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”
Обособена позиция № 7: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и
изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“
Обособена позиция № 8: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
централизирана система за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“
Обособена позиция № 9: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по
плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац“
Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на
ретензионен водоем в местност „Старото летище“
Обособена позиция № 11: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти за
обект: „Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки културен
център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“
Обособена позиция № 12: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и
изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти,
възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на
улици в гр. Ямбол“

Вид на процедурата: Публично състезание по реда по чл. 18, ал. 1, т. 12
от Закона за обществените поръчки
Ямбол
Май 2020 г.
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РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ.
1. Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане
на обществена поръчка чрез публично състезание.
Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на
потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката и условията за
нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по
провеждането й.
2. Възложител.
Възложител, по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Кметът на
Община Ямбол.
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка
на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с Глава двадесет и пета, раздел II от Закона
за обществените поръчки (ЗОП).
3. Обект и предмет на обществената поръчка.
3.1. Обектът на обществената поръчка е услуга.
Предметът на процедурата е „Извършване на консултантски услуги за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на
строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет
обособени позиции”.
3.2. Описание на предмета на всяка от обособените позиции:
3.2.1. Описание на предмета на Обособени позиции от № 1 до № 7,
включително и № 12:
Изпълнителят в качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ следва да упражни
строителен надзор при изграждане на следните обекти по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на
подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200,
възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез
изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град
Ямбол”
Обособена позиция № 2: „Рехабилитация, реконструкция на улици,изграждане на
нови места за паркиране и кът за отдих: Между ул. „Генерал В.Заимов“, ул. „Георги С.
Раковски“, ул. „Независима България“ и ул.. „Жельо войвода“
Обособена позиция № 3: „Изграждане на улица между кв. 23а и 24 от плана на гр.
Ямбол – Каргон, с кръгово кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“
Обособена позиция № 4: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Милин камък“
и ул. „Търговска“
Обособена позиция № 5: „Ново строителство – „Пътна връзка на паркинг пред
гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево”
Обособена позиция № 6: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул.
„Димитър Благоев”
Обособена позиция № 7: „Проектиране и изграждане на благоустрояване до бл.10
ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“
Обособена позиция № 12: „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на
дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на
паважна настилка на улици в гр. Ямбол“
В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособени позиции от № 1 до
№ 7, включително и за Обособена позиция № 12, Изпълнителят следва да извърши
качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с
изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
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- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите
на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на
всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба
№ 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за
ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на
съответната Обособена позиция;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на
строежа по съответната обособена позиция.
3.2.2. Описание на предмета на Обособени позиции от № 8 до № 10,
включително:
Изпълнителят в качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ следва да оцени
съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и
да упражни строителен надзор при изграждане на следните обекти по обособени позиции:
Обособена позиция № 8: „Проектиране и изграждане на централизирана система за
видеонаблюдение на територията на град Ямбол“
Обособена позиция № 9: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по
плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац“
Обособена позиция № 10: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в
местност „Старото летище“
В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособени позиции от № 8 до
№ 10, включително, Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно
съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя,
следните дейности:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички
части на инвестиционния проект за строежа – предмет на съответната обособена позиция,
в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически
контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ, и изготвяне на
комплексен доклад за извършените оценки за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на
обособената позиция;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
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- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената
позиция;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на
строежа по съответната обособена позиция.
3.2.3. Описание на предмета на Обособена позиция № 11: Изпълнителят в
качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ следва да оцени съответствието на
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите на следния обект
„Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки културен център
„Георги Братанов“ – гр. Ямбол“. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за
Обособена позиция № 11, Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в
пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя,
следните дейности:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички
части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ,
включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“
съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато
съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ
съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки
за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на
обособената позиция.
Забележка: Всеки участник може да подава оферта за няколко обособени
позиции (една или повече), като максималният брой позиции, по които може да
се подаде оферта е - 4 (четири). Всеки участник в процедурата за възлагане на
обществена поръчка има право да представи само по една оферта за всяка от
обособените позиции, за които желае да участва. В случай, че въпреки
поставеното от възложителя ограничение, един участник подаде оферти за
повече от 4 обособени позиции, то същият ще бъде отстранен от участие в
процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП по всяка от обособените
позиции, за които е подал оферта след първите подадени от него 4 оферти,
съобразно техните входящи номера.
3.3. Цена и особености на поръчката.
Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 78 310 /седемдесет и
осем хиляди и триста и десет/ лв. без ДДС, от които:
3.3.1. За Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор на
„Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително
съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник,
водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при
водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол” – 13 650 /тринадесет
хиляди шестстотин и петдесет/ без ДДС, от които:
- за Упражняване на строителен надзор на „Ремонтно-възстановителни работи по
укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200“
– 9900 /девет хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС;
- за Упражняване на строителен надзор на „Рибен проход при водоразделително
съоръжение на река Тунджа при град Ямбол“ – 3750 /три хиляди седемстотин и петдесет/
хиляди лв. без ДДС;
3.3.2. Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор на обект
„Рехабилитация, реконструкция на улици,изграждане на нови места за паркиране и кът за
отдих:
Между ул. „Генерал В.Заимов“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Независима
България“ и ул. „Жельо войвода“ – 8600 /осем хиляди и шестотин/ лв. без ДДС;
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3.3.3. Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект
„Изграждане на улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с кръгово
кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“ – 13 000 /тринадесет хиляди/ лв. без
ДДС;
3.3.4. Обособена позиция № 4: „Упражняване на строителен надзор на обект
„Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Милин камък“ и ул. „Търговска“ – 8500 /осем
хиляди и петстотин/ лв. без ДДС;
3.3.5. Обособена позиция № 5: „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново
строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево” 2500 /две хиляди и петстотин/ лв. без ДДС;
3.3.6. Обособена позиция № 6: „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев” - 3500 /три
хиляди и петстотин/ лв. без ДДС;
3.3.7. Обособена позиция № 7: „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Проектиране и изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“ –
3500 /три хиляди и петстотин/ лв. без ДДС;
3.3.8. Обособена позиция № 8: „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
централизирана система за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“ – 7500
/седем хиляди и петстотин/, от които:
- За Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти – 1700 лв. /хиляда и
седемстотин/ лв. без ДДС;
- За упражняване на строителен надзор 5800 /пет хиляди и осемстотин/ лв. без
ДДС.
3.3.9. Обособена позиция № 9: „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване, кв.111 по
плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац“ – 4000 /четири хиляди/ лв. без ДДС, от
които:
- За Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти – 1000 лв. /хиляда/
лв. без ДДС;
- За упражняване на строителен надзор 3000 /три хиляди/ лв. без ДДС.
3.3.10. Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт
на ретензионен водоем в местност „Старото летище“ - 4000 /четири хиляди/ лв. без ДДС,
от които:
- За Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти – 1000 лв. /хиляда/
лв. без ДДС;
- За упражняване на строителен надзор 3000 /три хиляди/ лв. без ДДС.
3.3.11. Обособена позиция № 11: „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти за обект: „Актуализация на инвестиционен проект за обект и ремонт на
„Младежки културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“ - 2000 /две хиляди/ лв. без
ДДС.
3.3.12. Обособена позиция № 12: „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на
дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на
паважна настилка на улици в гр. Ямбол“ - 7560 /седем хиляди петстотин и шестдесет/ лв.
без ДДС.
ВАЖНО! На основание и при спазване на нормативните ограничения на чл. 21, ал.
6 от ЗОП, част от поръчката, а именно Обособени позиции №1 и №11 се възлагат по реда
валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях – по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от
ЗОП чрез директно възлагане. Мотиви: стойността на тези обособени позиции е в размер
общо на 15 650 лв. без ДДС, която стойност не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 от
ЗОП праг от 156 464 лв. за услуги и общо не надхвърлят 20 % от общата стойност на
поръчката, възлизаща на 78 310 /седемдесет и осем хиляди и триста и десет/ лв. без ДДС,
като в същото време определя реда за самостоятелното им възлагане: по реда на чл. 20,
ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане.
3.5. Финансиране за изпълнение на поръчката и схема на плащане.
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3.5.1. Схема на плащане: Финансирането се осъществява от бюджета на Община
Ямбол.
3.5.2. Схема на плащане: съгласно проекта на договор за съответната
обособена позиция.
4. Срок и място за изпълнение на всяка от обособените позиции от
предмета на поръчката:
4.1. Срок на изпълнение на поръчката за Обособени позиции от № 1 до № 7
и № 12, включително:
Срокът на изпълнение на Обособени позиции от № 1 до № 7, включително и за №
12, е за целия период на строителство на конкретния обект.
Срокът за упражняване на строителен надзор е от подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до
подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на
строежа (без забележки) и завършва с издаване на Удостоверение за въвеждане в
експлоатация/Разрешение за ползване на съответния обект.
Срокът за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за
издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване,
включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите се предлага от участника, като не следва да бъде по
дълъг от 10 (десет) работни дни.
Срокът за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената
документация се предлага от участника, като не следва да бъде по-дълъг от 5 /пет/
работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и
коментари.
4.2. Срок на изпълнение на поръчката за Обособени позиции от № 8 до № 10,
включително:
Срокът на изпълнение на Обособени позиции от № 8 до № 10, включително, е за
целия период на проектиране и строителство на съответния обект, включително времето
до датата на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за
ползване.
Срокът за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и
изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал.
3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект се предлага от участника, като не следва да
бъде по-дълъг от 10 /десет/ работни дни от получаване на инвестиционния проект с
приемно-предавателен протокол от Възложителя.
Срокът за упражняване на строителен надзор е от подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до
подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на
строежа (без забележки) и завършва с издаване на Удостоверение за въвеждане в
експлоатация/Разрешение за ползване на съответния обект.
Срокът за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за
издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт,
съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите се предлага от
участника, като не следва да бъде по дълъг от 10 (десет) работни дни.
Срокът за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената
документация се предлага от участника, като не следва да бъде по-дълъг от 5 /пет/
работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и
коментари.
4.3. Срок на изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 11:
Срокът на изпълнение на Обособена позиция № 11 е за целия период на
проектиране на обекта до влизане в сила на разрешението за строеж.
Срокът за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и
изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал.
3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект се предлага от участника, като не следва да
бъде по-дълъг от 10 /десет/ работни дни от получаване на инвестиционния проект с
приемно-предавателен протокол от Възложителя.
4.4. Мястото на изпълнение на поръчката по обособени позиции е както следва:
- Обособена позиция № 1: гр.Ямбол, подпорна стена на разделително съоръжение на р.
Тунджа при км. 31+200,
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- Обособена позиция № 2: гр.Ямбол, ул. „Генерал В.Заимов“, ул. „Георги С. Раковски“, ул.
„Независима България“ и ул. „Жельо войвода“
- Обособена позиция № 3: кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон;
- Обособена позиция № 4: гр.Ямбол, ул. „Милин камък“ и ул. „Търговска“;
- Обособена позиция № 5: паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево;
- Обособена позиция № 6: гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”
- Обособена позиция № 7: гр. Ямбол ж.к. „Златен рог” бл.10;
- Обособена позиция № 8: територията на град Ямбол;
- Обособена позиция № 9: УПИ I – за озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк.
„Възраждане“, ул.“Галац“;
- Обособена позиция № 10: град Ямбол, местност „Старото летище“
- Обособена позиция № 11: гр. Ямбол „Младежки културен център „Георги Братанов“
- Обособена позиция № 12: улици в гр.Ямбол, както следва:
ул."Васил Карагьозов" от о.т. 369 до о.т 374
ул. "Солун" от о.т. 374 до о.т 373
ул. "Софлу" в участъка от ул. "Търговска" до ул. "Грабово"
ул. "Добруджа" от о.т. 384 до о.т 341
ул. "Съединение" от о.т. 374 до о.т 375
ул. "Гаврил Кръстевич" от о.т. 35 до о.т 37
ул. "Тракия" от о.т. 37 до о.т 6
ул. "Преображенско Въстание" от о.т. 9 до о.т 13
ул. "Мидия" от о.т. 4 до о.т 9
ул. "Изгрев" в участъка до бл.4
ул. "Д-р Петър Бръников" от о.т. 44 до о.т 40
ул. "Ахелой" от о.т. 19 до о.т 21
ул. "Варна" от о.т. 56 до о.т 57
ул. "Ком" от о.т. 143 до о.т 159
5. Документация за участие в публично състезание.
5.1. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за
участие в публично състезание.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за
участие в процедурата на интернет адреса посочен в обявлението за обществената
поръчка.
Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същия интернет
адрес.
Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.
5.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие.
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условия,
които се съдържат в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка.
Писмени искания за разяснения могат да бъдат подавани от лицата всеки работен ден
между 08:00 ч. и 17:00 ч., в деловодството на Община Ямбол, на e-mail:
yambol@yambol.bg или на факс 046662247, най-късно до пет дни преди изтичането на
срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно
лице предоставя исканите разяснения в срок до три дни от получаване на искането. В
разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Възложителят не предоставя
разяснения, ако искането е постъпило след 5 - дневния срок преди изтичането на срока
за получаване на офертите. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила
на купувача.
6. Гаранции.
В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, представя
гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 /пет/ % от
прогнозната стойност на съответната обособена позиция без ДДС, със срок на валидност
до пълното изпълнение на всички дейности, но не по - рано от 30 календарни дни след
прекратяване на договора.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция - в оригинал;
3.
застраховка, представя се оригинален екземпляр на застрахователната
полица, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,
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която трябва да е в полза на Възложителя. Застраховката следва да отговаря на следните
изисквания:
- застрахователната сума /застрахователното обезщетение/ следва да бъде в
размер на 5 /пет/ % от прогнозната стойност на поръчка без ДДС;
- застраховката трябва да обезпечава изпълнението на конкретния договор и в
полза на Възложителя;
- застраховката да е със срок на валидност за целия срок на действие на договора
плюс 30 /тридесет/ дни след прекратяването му.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена
по следната банкова сметка на Възложителя:
Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол
Банков код (BIC): SOMBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на
банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е в полза на
Възложителя, че е безусловна, неотменима, платима при първо писмено поискване, в
което Възложителят декларира, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя
или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение и с възможност да се
усвои изцяло или частично и да е със срок на валидност за целия срок на действие на
договора плюс 30 /тридесет/ дни след прекратяването на договора за съответната
обособена позиция, като при необходимост, срокът на валидност на банковата гаранция
се удължава или се издава нова.
При представяне на гаранция под формата на платежното нареждане, банковата
гаранция или застраховка, изрично се посочва предмета на договора и обособената
позиция, за който се представя гаранцията.
Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва
съгласно договора за възлагане на обществената поръчка за съответната обособена
позиция.
Когато 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 или титуляр на застраховката.
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български
език.
РАЗДЕЛ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
1. Общи изисквания.
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да
бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги
съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник
трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в
документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника
за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в
обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата.
Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон, или от
лица, специално упълномощени за настоящата процедура, което обстоятелство се посочва
в ЕЕДОП, както и информация за обхвата на представителната му власт.
В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, което не е юридическо лице: участникът следва да представи копие на документ –
учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на
обединението, от който да са видни следните обстоятелства:
а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната
поръчка;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката.
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В случай че от представения документ не е видна посочената информация, тя се
предоставя допълнително.
Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник:
а) определянето на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка, следва да се извърши с документа за създаване на обединението
или в отделен друг документ, като участникът представя оригинал или заверено от
участника копие;
б) да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при
изпълнение на поръчката.
Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че
обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи
договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът.
2. Лично състояние на участниците.
2.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1,
т. 1-7 от ЗОП.
2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по долу, възникнало преди или по време на процедурата:
а) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а
и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК). Осъден е с влязла в сила присъда за
престъпление, аналогично на посочените в предходното изречение, в друга държава
членка или трета страна;
б) 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 съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
г) установено е, че:
1.
е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва
декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на
критериите за подбор;
2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 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 или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.1.2. Основанията по т. 2.1.1, б. „а”, и „е” се отнасят за лицата, които
представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи на
участника, съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи
участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв,
или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от
физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, б. „а”, и „е” се отнасят и за това
физическо лице.
Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва;
а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;

10
б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105
от Търговския закон;
в) 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;
г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която
клонът е регистриран;
з) при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за
кооперациите;
и) при сдружения – членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
й) при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
к) в случаите по б. „а” – „ж” – и прокуристите, когато има такива;
л) за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и
контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
2.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или
юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т.
2.1.1 по-горе основания за отстраняване.
2.1.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1, б. „а” по-горе се прилагат до
изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг
срок на наказанието, а тези по т. 2.1.1, б. „г”, т. 1 - три години от датата на влизането в
сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на
посочените обстоятелства и б. „д” – три години от датата на влизането в сила на акт на
компетентен орган, с което е установено наличие на обстоятелствата, освен ако в акта е
посочен друг срок.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. „а” се
попълва в ЕЕДОП както следва: В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави
информация относно присъди за следните престъпления:
1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б
от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от
НК.
В Част ІІІ, Раздел Г, участникът следва да предостави информация относно присъди
за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.1
б. „а” при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. Информация
относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. „б” се попълва в Част ІІІ,
Раздел Б от ЕЕДОП. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.
2.1.1 б. „в” – „е” се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. Информация относно липсата
или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. „а” за престъпления по чл.172 и чл. 352 –
353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да” участникът
посочва:
- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;
- Срока на наложеното наказание.
2.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП,
определени от Възложителя.
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2.2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства,
посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
б) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
в) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка
или на договор за услуга, довело до разваляне или 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;
г) опитал е да:
аа) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна
или заблуждаваща информация, или
бб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
2.2.2. Основанията по т. 2.2.1, б. „г” се отнасят за лицата, посочени в т. 2.1.2.
Относно кръга на тези лица вж. Забележка по т. 2.1.2. от настоящия раздел.
2.2.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или
юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т.
2.2.1 основания за отстраняване.
2.2.4. Основанията за отстраняване по т. 2.2.1, б. „б” се прилагат до изтичане на
три години от датата на влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е
установено наличие на посочените обстоятелства, освен ако в акта е посочен друг срок, а
тези по т. 2.2.1, б. „в” - три години от датата на влизането в сила на съдебното или
арбитражното решение или на друг документ, с който се доказва наличието на
обстоятелствата по т. 2.2.1. б. „в“.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.2.1 се
попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.
2.3. Други основания за отстраняване.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
2.3.1. Участници, които са свързани лица по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с §
2, т. 45 от ДР на ЗОП.
„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
„Контрол” е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно
дружество или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
2.3.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание
чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК), освен
когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
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Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.3.1 и 2.3.2 се
попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.
2.3.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази
документация.
2.3.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното социално и трудово
право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
2.3.5. 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.
2.3.6. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Информация относно липсата или наличието на посоченото обстоятелство се попълва в
Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.
2.3.7. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне,
включително за форма, начин, срок и валидност.
2.3.8. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
2.4. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).
2.4.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 2.1.1 и т.
2.2.1 от настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства,
че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже
съответно, че е:
а) погасил задълженията по т. 2.1.1, б. „б”, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
в) 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;
г) платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.
2.4.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
- по отношение на обстоятелството по б. „а” и „б” (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;
- по отношение на обстоятелството по б. „в” (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) – документ
от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
2.4.3. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.4.1 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, за срока, определен с присъдата или акта.
2.4.4. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
Когато приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира
неговата надеждност, Възложителят няма да го отстрани от процедурата.
2.4.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата, в
зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата, Възложителят ще изложи
мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки за доказване на
надеждност и представените за това доказателства, ако е приложимо.
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Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по т. 2.4.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано
със съответното обстоятелство.
3. Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи
за доказване.
С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните
изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел
установяване на възможността им за изпълнение на поръчката. 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.
3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност.
Участникът трябва да има валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по
чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК), или документ, удостоверяващ правото да извършва такава
дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, които да изпълняват
дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, подизпълнителите трябва да притежават валидно
Удостоверение за упражняване на съответната дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ,
издадено от началника на ДНСК, или документ, удостоверяващ правото да извършва
такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз,
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 ат ЗУТ.
Минимално изискване:
За Обособена позиция № 1: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи
от четвърта група, първа категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене
на централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/
За Обособена позиция № 2: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи
от втора група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 3: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи
от втора група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 4: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи
от втора група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 5: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи
от втора група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 6: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи
от втора група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 7: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи
от втора група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 8: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор/ за строежи от първа
група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 9: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценяване на съответствието на

14
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор/ за строежи от пета
категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 10: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор/ за строежи от четвърта
група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
- Обособена позиция № 11: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти/ за строежи от първа група, трета категория, съгласно
ПРВВЦПРС;
- Обособена позиция № 12: документ, удостоверяващ правото за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи
от втора група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
Участниците посочват информацията относно Удостоверение за упражняване на
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или документа, удостоверяващ правото да
извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, в Част IV „Критерии за подбор”, раздел А: Годност, т.2 от
ЕЕДОП - Образец № 1, като следва да бъде посочено номер и дата на издадения
документ, от кого е издаден, в полза на кого е издаден. Може да се посочат и
допълнителни данни и информация по преценка на участника.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва
да представи: копие на валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на ДНСК, или документ, удостоверяващ правото
да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на
Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време
след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които
се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката.
Забележка: Съгласно § 185 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на ЗУТ, лицата, оправомощени от министъра на регионалното
развитие и благоустройството да упражняват независим строителен надзор в
проектирането, независим строителен надзор в проектирането и строителството и
независим строителен надзор в строителството, за които срокът за оправомощаване не е
изтекъл, могат да упражняват строителен надзор на строежи от първа, втора, трета и
четвърта категория, както и да извършват оценка на съответствието на инвестиционните
проекти за строежите от първа, втора и трета категория. След изтичането на този срок, за
да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, лицата трябва да притежават
лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството при условия
и по ред, определени в чл. 167, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Забележка:
В
случай,
че
участникът
участва
в
процедурата
като
обединение/консорциум, минималното изискване за притежание на валидно разрешение,
се отнася за този член на обединението/консорциума, който ще извършва оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или ще упражнява строителен надзор.
3.2. Икономическо и финансово състояние. Участникът следва да притежава
Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в
строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ за:
Обособена позиция № 1: упражняване на строителен надзор с общ лимит на
отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от
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друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България).
Обособена позиция № 2: упражняване на строителен надзор с общ лимит на
отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 3: упражняване на строителен надзор с общ лимит на
отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 4: упражняване на строителен надзор с общ лимит на
отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 5: упражняване на строителен надзор с общ лимит на
отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 6: упражняване на строителен надзор с общ лимит на
отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 7: упражняване на строителен надзор с общ лимит на
отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 8: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и
упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща
минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за
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условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за
строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или еквивалентна
застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на
Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се
установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 9: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и
упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща
минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за
строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка
за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския
съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за
лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на
територията на Република България);
Обособена позиция № 10: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и
упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща
минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за
строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или еквивалентна
застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на
Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се
установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 11: оценяване съответствието на инвестиционните проекти,
с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за
съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория съгласно чл.
137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или
гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на
Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, което се установява на територията на Република България);
Обособена позиция № 12: упражняване на строителен надзор с общ лимит на
отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или
еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
което се установява на територията на Република България).
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва
да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за
дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, които ще извършват, с лимит на отговорност,
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или
гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на
Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира
съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в
съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и
финансово състояние, т.5.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време
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след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които
се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва
да представи Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
3.3. Технически и професионални способности:
9.3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата.
Минимално изискване:
За Обособена позиция № 1: упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или реконструкция и/или основен ремонт на хидротехническо съоръжение, първа
категория;
За Обособена позиция № 2: упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици минимум V
клас или частни пътища;
За Обособена позиция № 3: упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на общински пътища
или улици минимум IV клас;
За Обособена позиция № 4: упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на общински пътища
или улици минимум IV клас;
За Обособена позиция № 5: упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици минимум V
клас или частни пътища;
За Обособена позиция № 6: упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на общински пътища
или улици минимум IV клас;
За Обособена позиция № 7: упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени публични пространства или
пешеходни зони или вътрешно квартални пространства;
За Обособена позиция № 8: изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на
строителен надзор на изграждане и/или реконструкция на технически системи за
сигурност;
За Обособена позиция № 9: изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на
строителен надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на
обществени публични пространства или пешеходни зони или вътрешно квартални
пространства, като строителните работи трябва да са свързани с благоустрояване на
посочените терени;
За Обособена позиция № 10: изготвяне на оценка за съответствие и упражняване
на строителен надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на
хидротехническо съоръжение, минимум трета категория;
Забележка: за обособени позиции № 8 до № 10, включително изискването може да
бъде доказано с една услуга за изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на
строителен надзор или с две такива - за изготвяне на оценка за съответствие и за
упражняване на строителен надзор на обекти, които отговарят на изискванията на
Възложителя.
За Обособена позиция № 11: изготвяне на оценка за съответствие на изграждане
и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда и/или съоръжение за обществено
обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000
места за посетители;
За Обособена позиция № 12: упражняване на строителен надзор на изграждане
и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици минимум VI
клас или частни пътища.
Участниците посочват информацията относно изпълнeна дейност с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата. в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и
професионални способности, т.1б от ЕЕДОП – Образец № 1.
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За доказване на поставеното изискване за съответната обособена позиция
участникът, избран за изпълнител следва да представи: списък на услугите, които са
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
3.3.2. Участникът следва да разполага с персонал, с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката.
3.3.2.1. Минимално изискване за Обособени позиции от № 1 до № 10,
включително и за Обособена позиция № 12:
Задължителният минимален състав на екипа, който ще упражнява строителен
надзор, в съответствие с Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и
реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, трябва да включва координатор по безопасност и здраве и експерти
по следните специалности:
За Обособена позиция № 1: хидротехническо строителство, хидромелиоративно
строителство или хидроенергийно строителство; Геодезия и специалностите, въз основа
на които се придобива квалификация в областта на геодезията; Специалностите, въз
основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките
проучвания; Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "технолог
в областта на производствените процеси";
За Обособена позиция № 2: Геодезия и специалностите, въз основа на които се
придобива квалификация в областта на геодезията; транспортно строителство или пътно
строителство.
За Обособена позиция № 3: Промишлено и гражданско строителство или
строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство или пътно строителство,
Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта
на геодезията, специалностите, въз основа на които се придобива квалификация
"електроинженер";
За Обособена позиция № 4: транспортно строителство или пътно строителство,
Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта
на геодезията, водоснабдяване и канализация.
За Обособена позиция № 5: транспортно строителство или пътно строителство,
Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта
на геодезията;
За Обособена позиция № 6: Промишлено и гражданско строителство или
строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство или пътно строителство,
Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта
на геодезията, специалностите, въз основа на които се придобива квалификация
"електроинженер";
За Обособена позиция № 7: архитектура, промишлено и гражданско строителство
или строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство или пътно
строителство, Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива
квалификация в областта на геодезията, специалностите, въз основа на които се
придобива квалификация "електроинженер"; водоснабдяване и канализация.
За Обособена позиция № 8: „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
централизирана система за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“: Геодезия и
специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията, специалностите, въз основа на които се придобива квалификация
"електроинженер".
За Обособена позиция № 9: архитектура, Геодезия и специалностите, въз основа
на които се придобива квалификация в областта на геодезията, специалностите, въз
основа на които се придобива квалификация "електроинженер"; водоснабдяване и
канализация.
За Обособена позиция № 10: хидротехническо строителство, хидромелиоративно
строителство или хидроенергийно строителство; Геодезия и специалностите, въз основа
на които се придобива квалификация в областта на геодезията; Специалностите, въз
основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките
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проучвания; Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "технолог
в областта на производствените процеси";
За Обособена позиция № 12: транспортно строителство или пътно строителство,
Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта
на геодезията, водоснабдяване и канализация.
3.3.2.2. Минимално изискване за Обособени позиции от № 8 до № 10,
включително и за Обособена позиция № 11:
Задължителният минимален състав на екипа, който ще изготви оценката за
съответствие на проектната документация, в съответствие с Наредба № РД-02-20-25 от 3
декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор, трябва да включва координатор по безопасност
и експерти по следните специалности:
За Обособена позиция № 8: „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
централизирана система за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“: Геодезия и
специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на
геодезията, специалностите, въз основа на които се придобива квалификация
"електроинженер";
За Обособена позиция № 9: архитектура, Геодезия и специалностите, въз основа
на които се придобива квалификация в областта на геодезията, специалностите, въз
основа на които се придобива квалификация "електроинженер"; водоснабдяване и
канализация.
За Обособена позиция № 10: хидротехническо строителство, хидромелиоративно
строителство или хидроенергийно строителство; Геодезия и специалностите, въз основа
на които се придобива квалификация в областта на геодезията; Специалностите, въз
основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките
проучвания; Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "технолог
в областта на производствените процеси";
За Обособена позиция № 11: архитектура, промишлено и гражданско строителство
или строителство на сгради и съоръжения, топлотехника (отопление, вентилация и
климатизация), Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива
квалификация в областта на геодезията, специалностите, въз основа на които се
придобива
квалификация
"електроинженер";
водоснабдяване
и
канализация,
специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "технолог в областта на
производствените процеси", пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и
защита на населението;
* Едно лице може да съвместява повече от една позиция, в случай, че притежава
необходимата правоспособност за това.
** Съгласно чл.6, ал.3 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за
условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите
за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор, се допуска включване в екипа на консултанта и на лица със
специалности, приравнени към посочените в ал. 2, т. 1 – 12 от Наредбата. Приравнени са
специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на
сто от учебната програма на съответната специалност по ал. 2, т. 1 – 12 от Наредбата.
*** Участникът да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – консултантът
не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от
него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на
машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по
смисъла на Търговския закон.
Участниците посочват информацията относно персонала за изпълнение на
поръчката в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и професионални
способности, т.6 от ЕЕДОП – Образец № 1, като задължително посочват:
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- експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при
изпълнение на обществената поръчка);
- Образование (специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на
издадения документ, учебно заведение).
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва
да представи:
- списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена
професионална компетентност на лицата.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време
след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които
се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката.
ВАЖНО: 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!
4. Използване на капацитета на трети лица.
4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и
професионалните способности.
4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит
за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети
лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в
Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва
да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за
поетите от третите лица задължения.
4.4. 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.
4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице,
ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4., поради промяна в обстоятелствата
преди сключване на договора за обществена поръчка.
4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически
лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети
лица при спазване на условията по т. 4.2 – 4.4.
4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за
доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности,
да се позове на ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при
изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
4.8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя
отделен ЕЕДОП.
5. Подизпълнители.
5.1. Всеки участник в процедурата може да посочи в офертата си подизпълнители,
ако възнамерява да ползва такива и дела на поръчката, който ще им възложи.
Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в
Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения.
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5.2. 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.
5.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
5.4. В случай, че подизпълнител не отговаря на изискванията по т. 5.2.,
Възложителят изисква от участника неговата замяна.
5.4. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
6. Удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени
стопански субекти.
6.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор
или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи
удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или
сертификат, издаден от сертифициращ орган, при условие, че по този начин може да се
удостовери изпълнението на съответните изисквания. Възложителят признава
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
6.2. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с
плащането на социално осигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от
участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански
субекти.
7. Допълнителни указания при попълване на ЕЕДОП.
7.1. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват 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. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е
юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника
(обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки
един участник в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства,
относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 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 обединението не е регистрирано, участникът следва да
извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и
преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
7.2. В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на
лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за
възлагане на обществена поръчка.
Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително
в електронен вид и се подписва с електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП,
ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение
на останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните
данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54,
ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55,
ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което
го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. При
необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1,
т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение,
което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези
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обстоятелства. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават
от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се
посочва информация относно обхвата на представителната му власт.
Представяне на ЕЕДОП:
Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той 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.
Друга 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 оферти.
Тъй като избраната процедура – публично състезание е „национална“, съгласно
указания на АОП, възможно е използването на ЕЕДОП само в WORD формат, който е
наличен
на
Портала
за
обществени
поръчки
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/ESPD-BG1.doc.
Указанията на АОП по отношение използване на ЕЕДОП за „националните
процедури“ е налично на посочения по-долу интернет адрес:
/http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912288&_dad=portal&_schema=PORTAL/.
За допълнителни указания относно предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид,
участниците следва да се запознаят с Методическо указание № 4/02.03.2018 г. на адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
1. Изисквания към документите.
1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр.
1.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с
представителни функции или упълномощени за това лица.
1.3. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на
български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български
език, следва да бъдат придружени с превод на български език.
1.4. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия
или лицето, упълномощено от участника да го представлява.
1.5. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с
подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала”.
1.6. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.
2. Изисквания за изготвяне на офертата.
2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 180 (сто и
осемдесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока за подаване на
офертите.
2.2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. Участниците представят
и информация относно личното състояние и критериите за подбор.
2.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
2.4. Офертите се изготвят на български език.
2.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си.
2.6. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
2.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител
на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
2.8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
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2.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
2.10. Техническото предложение следва да съдържа всички изискуеми документи,
съгласно образците на оферта, приложени към документацията на поръчката.
2.11. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложените към
документацията образци.
2.12. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на предложението
ще се взема в предвид изписаната словом.
3. Съдържание на офертите.
3.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника,
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от
възложителя.
3.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка за всяка
обособена позиция поотделно, върху която се посочват:
1. наименованието на участника;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката с надпис: „За участие в публично състезание с
предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на
Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена позиция № ...
„…………………………………“. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
техническо предложение и ценово предложение, както и опис на представените
документи. Върху общата запечатана непрозрачна опаковка не се поставят никакви други
обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци. В случай, че
участникът подава едновременно оферти за някои от Обособени позиции от № 1 до № 7,
включително и № 12, документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП могат да се представят общо.
3.3. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с
всички условия на възложителя, в т.ч с определения от него срок на валидност
на офертите и с проекта на договор. Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП опаковката
трябва да съдържа:
А. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
3.3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо
- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на
Европейската комисия. В изпълнение на изискването на чл. 67, ал. 4 от ЗОП,
възложителят предоставя на заинтересованите лица формуляр на ЕЕДОП във формат
*.doc (по образец към настоящата документация).
В тази връзка за целите на участието в настоящата процедура следва
задължително представяне 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 представя документът не следва да позволява
редактиране на неговото съдържание. Забележка: След попълване 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.
3.3.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;
3.3.3. документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП
Б. ОФЕРТА, която включва:
3.3.4. Техническо предложение, което съдържа
3.3.4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя – изготвя се по образец /Образец № 2.1,
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2.2. или 2.3. в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта/,
приложение към документацията и се представя в оригинал;
3.3.4.2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд, попълнена
по образец на Възложителя – Образец № 3.
3.3.5.
Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно
цената за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и
упражняване на строителен надзор. Ценовото предложение се поставя в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Цените следва да бъдат представени в български лева (BGN), без начислен ДДС, с
точност до втори знак след десетичната запетая.
В. Опис на представените документи – представя се в оригинал.
Подреждането на документите в офертата трябва да следва последователността на
изброяването им в описа.
РАЗДЕЛ ІV. НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
Офертата и придружаващите я документи се представят в общата запечатана
непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: Община
Ямбол, с адрес: град Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски” № 7.
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа и
в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол, с адрес: град Ямбол, ул.
„Георги Сава Раковски” № 7.
Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при
Възложителя Община Ямбол, в срока, определен за подаване на офертите, посочен в
обявлението, в противен случай тe не се разглеждат.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса
и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
или са представени в незапечатана или в опаковка с нарушена цялост, като тези
обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата
обществена поръчка.
При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за
което на приносителя се издава документ.
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.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра за получени оферти за участие в
обществената поръчка. в този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не
са включени в списъка.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може
да промени, допълни или оттегли офертата си.
Всеки участник в публичното състезание следва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия.
Оттеглянето на офертата прекратява по – нататъшното участие на участника в
процедурата.
Допълнението или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на пълвоначалната оферта, като върху опаковката бъде
отбелязан и текст „Допълнение/ Промяна на оферта с вх. № …….” и наименование на
участника.
РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА
ОФЕРТИТЕ.
1. Разглеждане на офертите.
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Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията
започва работа след получаване на представените оферти и протокола с данните за
подадел, номер, дата и час на получаване с участниците и представените оферти.
Комисията разглежда офертите в административната сградата на Община Ямбол, с
адрес: град Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски” № 7 на посочените в обявлението дата и
час.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
Отварянето на офертите е публично. Получените оферти се отварят на публично
заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък,
подготвен от комисията.
В случай, че лицето, което управлява или представлява участника не присъства
при отваряне на офертите, е необходимо представителят на участника да удостовери
представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди
отваряне на офертите.
Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното
състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се
предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят
представената информация.
При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на
проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят
разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката
и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на
участниците.
Действията на комисията се извършват в следната последователност:
1. Председателя на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и
оповестява тяхното съдържание;
2. Най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на всеки от
участниците, като комисията предлага по един от присъстващите представители на
другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва;
3. комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя,
и съставя протокол;
4. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.
3 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в
профила на купувача.
5. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 3 участниците, по
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване
на оферти. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени
от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато
промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват участника.
6. След изтичането на срока по т. 5 комисията пристъпва към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
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7. Комисията пристъпва към разглеждане на техническите предложения на
участниците, за които е установено че отговарят на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор.
8. Комисията пристъпва към отваряне на ценовите предложения на участниците,
чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Не по-късно от два работни дни
преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето
могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се
представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Обосновката може да се отнася до:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните
услуги или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението
на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи
са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните
предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, 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.
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи
са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните
предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът
не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по
смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
9. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия, при спазване на разпоредбите на чл.
58 от ППЗОП.
2. Критерий за възлагане на поръчката.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта за съответната обособена позиция.
Икономически най-изгодната оферта за съответната обособена позиция се
определя въз основа на критерия за възлагане – „най-ниска цена“.
3. Комисията изготвя протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП за резултатите от
работата си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. участниците в процедурата;
3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания
на първо място участник, когато е приложимо;
4. в случай на прекратяване на процедурата – посочване на правното основание и
съответните мотиви;
5. предложение за отстраняване на участници заедно със съответните мотиви,
когато е приложимо;
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6. описание на представените мостри, снимки и/или макети, когато е приложимо.
Протокола на комисията се подписва от всички членове и се предава на
възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в
хода на работа на комисията.
4. Основания за прекратяване на процедурата:
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за
форма, начин и срок, или са неподходящи;
3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва
договор за обществена поръчка;
6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
7. отпадне необходимостта от 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;
8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които
биха променили кръга на заинтересованите лица.
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. е подадена само една оферта;
2. има само една подходяща оферта;
3. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
РАЗДЕЛ VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия. За изпълнител на съответната
обособена позиция ще бъде определен участникът, за когото са изпълнени следните
условия:
- офертата му е с най – ниска предложена цена за изпълнение на предмета на
обособената позиция;
- за когото не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в
случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП;
- отговаря на критериите за подбор за съответната обособена позиция.
След приключване работата на комисията и съставяне на протокола по чл. 181, ал.
4 от ЗОП, възложителят го утвърждава по реда на чл. 106 от ЗОП. В 10-дневен срок от
утвърждаване на протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, възложителят издава мотивирано
решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка за съответната обособена позцияи, при условие че при подписване на договора
определеният изпълнител:
1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2
от ЗОП;
2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване
от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително
за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на
обявената поръчка;
4. представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 /пет/ % от
прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
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Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място за
съответната обособена позиция:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от горните условия, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за
определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран
участник за изпълнител за съответната обособена позиция.
Договорът трябва да съответства на проекта на договор за съответната обособена
позиция, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на
участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.
Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието
по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или
след провеждане на процедурата.
Възложителят сключва договора за съответната обособена позиция в едномесечен
срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не
преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител.
Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на
14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяване, когато определеният за изпълнител е
единственият заинтересован участник за съответната обособена позиция.
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, с изключение
на случаите, предвидени по закон.
За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.
Доказване на липсата на основания за отстраняване:
Съгласно чл. 58 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване
участникът, избран за изпълнител за съответната обособена позиция, представя:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от
органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;
4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията
по вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител за съответната обособена позиция, е
чуждестранно лице, той представя съответния документ /по изброените по – горе точки/,
издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗОП изпълнителят сключва договор за подизпълнение с
подизпълнителите, посочени в офертата. Независимо от възможността за използване на
подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
изпълнителя. Договорите за подизпълнение се сключват при условията на чл. 66, ал. 5 и
ал. 13 от ЗОП.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за
създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като
изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
РАЗДЕЛ VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.
1. Подлежащи на обжалване актове.
Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената
поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата
законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежат
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и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или
участието на лица в процедурата.
2. Подаване на жалба.
2.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до
Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
2.2. Производството по обжалване решенията на Възложитея, негови действия и
бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП.
3. Срокове
При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците
следва да съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП.
4. Приоритет на документи.
При разминаване в записите на отделните документи за валидни да се считат
записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в
следната последователност:
1) Обявление за обществената поръчка;
2) Техническата спецификация;
3) Указания за подготовка на офертата;
4) Проект на договор.
Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички
въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет
имат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки.
5. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила
на заетостта и условията на труд.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в
сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:
5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;
Интернет адрес: www.nap.bg
5.2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на
труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2
Телефон: 02 8119 443
6. Други указания.
За неуредените въпроси в настоящата документация ще се прилагат разпоредбите
на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки.
РАЗДЕЛ VІІІ. ОБРАЗЦИ.
1. ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя – Образец № 1;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2.1, 2.2,
2.3;
3. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец №2а;
4. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и
закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 3;
5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 4.1, 4.2 и 4.3;

30
6. Проект на договор - Образец № 5.1, 5.2, 5.3, 5.4;
7. Опис на приложените документи – Образец № 6.
РАЗДЕЛ IX Технически спецификация – съгласно Приложения № 1 до №
12, включително.
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РАЗДЕЛ IX Технически спецификация – съгласно Приложения № 1 до № 12,
включително.
Приложения № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор на „Ремонтновъзстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително
съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на
преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на
рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град
Ямбол”
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 1,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор на обект "Ремонтно-възстановителни работи
на преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на разделително съоръжение на р.
Тунджа при гр. Ямбол при км 31+200”;
- Упражняването на строителен надзор на обект: "Рибен проход при
водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол";
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строеж „Ремонтно-възстановителни работи
по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км.
31+200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и
реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на
река Тунджа при град Ямбол”, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли
2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти и съставяне на Технически паспорт за строежа, съгласно чл. 176а от
ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 1;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 1.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
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строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, В ПЕРИОДА ОТ ЗАПОЧВАНЕ
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНАТА
ПОЗИЦИЯ:
1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а - част I
и II от Наредба 3 от 31 ЮЛИ 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството. Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на
строителството
2. Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
3. Акт обр.4 – Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за
обекта.
4. Акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Приложим при разминаване
на теренните коти с тези посочени в проекта.
5. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените
изкопни работи. Съставя за приемане на земната основа,върху която ще се изгражда
строителната
конструкция.
Посочва
се
вида,
категорията,
уплътнението
(носимоспособноста) на почвата установени с лабораторен анализ и действителните коти
на изпълнените изкопи, придружени от скици,схеми или чертежи.
6. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната
конструкция. Съставя се за приемане на всяка строително и монтажна работа по нива и
елементи, независимо дали тя участва, като самостоятелна или като част от окрупнена
позиция за разплащане( чрез глобална сума ) за която е съставен акт образец 12 и
представлява отделен елемент,етап или операция, за чието изпълнение са предписани в
спецификации или се изискват по проект определени качествени показатели и толеранси.
Прилагат се екзекутиви, монтажни схеми, таблици за проектни отклонения и др.
7. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. За всяка отделна позиция от
КСС подлежаща на разплащане се съставя акт образец 12 удостоверяващ, че са
постигнати изискванията на проекта. С приложения към него се доказват количество,
качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според
случая могат да бъдат :
- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи
- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции
- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали
- Сертификати за качество и декларации за съответствие от производителя или от
вносителя на вложените материали
8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството.
9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията
10. Контрол върху количествата в междинните и окончателни количествено-стойностни
сметки /актове обр.19/ за разплащане на видовете СМР приети с актове обр 12.
11. Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Този акт е основание
за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този
акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.
12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176
„б“, ал..2 от ЗУТ.
13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
14. Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за СМР, изготвяне на необходимата документация за издаване на Удостоверение
за изпълнено задължение по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
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15. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта
в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване.
16. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за
СМР.
III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
1. Обект "Ремонтно-възстановтелни работи на преливник, водобоен кладенец и подпорна
стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при гр. Ямбол" при км 31+200”
Местоположение и специфика на обекта
РазглежданияТ участък се намира в средното течение на р. Тунджа, в регулацията на гр.
Ямбол.
Описание на работите и технически изисквания:
Мероприятия, които ще възпрепятстват вредното въздействие на водите върху
разделителното съоръжение:
- Направа на отбивна дига пред облекчителния ръкав за отклоняване цялото водно
количество към основния (градски ръкав);
- Направа на бетонов праг пред отбивния яз ;
- Направа на противофилтрационна преграда зад подпорна стена на водобоен кладенец;
- Възстановяване на обратни филтри при барбакани в зоната на пропадане;
- Възстановяване на стълбище юг за пасарелка;
- Възстановяване на бетонови блокове по дъно водобоен кладенец.
Технически изисквания на видовете работи:
Строително-ремонтните работи трябва да се извършат препоръчително през лятното
маловодие - месеците септември- октомври.
Ремонтните работи ще се извършат в два участъка:
-I-ви участък –направа на отбивна дига на облекчителния ръкав и бетонов праг пред
отбивен яз;
-II-ри участък- направа на противофилтрационна преграда.
Направата на отбивната дига ще е от земен материал на кота водно ниво + 1,00 м. Върху
короната на отбината дига ще се нанесе уплътнен насип от ломен камък с фракция от 0
до 200мм. за осигуряване достъп на строителни машини булдозер, самосвал, бетоновоз,
багер необходим за полагане на шпунтова ограда. Дигата ще се построява постъпателно
започвайки от северния бряг. След като бъде доставена земната маса ще се пробутва с
булдозер на ниво 1м. над водното ниво, и последващ пласт от ломен камък за направа път
по дигата. След направата на отбивната дига се монтира шпунтова ограда за кофраж на
бетоновия праг. Шпунтовата ограда трябва да се забие в дъното на коритото на реката на
дълбочина минимум 1 м. бетонът ще се излива на пластове с височина не повече от 0,50
м. След всеки пласт ще се насипва земна маса зад шпунтовата ограда до ниво близко до
това на бетона. След достигане нивото на бетона до това на отбивния яз. на следващия
ден ще се декофрира шпунтовата ограда. След извърщване на противофилтрационната
преграда и ремонта по дъното на водобойния кладенец насипа на отбивната дига ще се
изземе от коритото на реката. По време на ремонтните мероприятия цялото водно
количество на р. Тунджа ще премине през основния градски ръкав, като ще бъдат
отворени изцяло саваците на водовземното съоръжение. За осигуряване на санитарно
водно количество в облекчителния ръкав след разделителното съоръжение ще бъде
отворен изцяло и савака при гребната база в градския парк.
При втори участък изграждането на профивофилтрационната преграда ще се извърши по
следния начин. Първо се изземва земната маса при мястото на пропадане ди кота 124,26.
Иззетата земна маса ще се депонира в близост на депо и след направата на преградата
ще се върне обратно до достигане на първоначалното ниво на терена. Монтира се
шпунтова ограда за направа на глинено ядро. Извършва се ръчно изкопаване на земната
маса като задължително се укрепва оградата посредством площен кофраж с разпонки.
Глинения материал се разстила ръчно в изкопа на пластове с дебелина 0,20 м. и се
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уплътнява с механична трамбовка. При достигане на кота 124,26 започва да се изгражда
съседните два пласта от не промит пясък по същия начин. При достигане на кота 124,26
се пристъпва към изпълнение на следващите два съседни пласта и така докато се постоят
пластовете от ломен камък. Ломения камък ще се уплътнява на пластове до 0,30 м. чрез
кофата на багер. По време на насипване на материалите за обратен филтър в изкопа не
трябва да има работници. При установяване на отрит отвор за барбакан в тялото на
подпорната стена на водобойния кладенец ще се изпълнява обратен филтър до отвора.
Контакта между глиненото ядро и обратния филтър за барбаканите ще се осъществи чрез
три пласта геотекстил със застъпване на обратния и излизане от неговия периметър наймалко 1 метър.
Качество на извършените работи.
Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по
чл.169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на
безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването
на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.
Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите
характеристики на строителните продукти, са:
1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали,
които се влагат при изпълнението на СМР, трябва да имат оценено съответствие съгласно
горепосочената наредба.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в
строежа и само такива, които са заложени в проектите на строежа със съответните им
технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи,
определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка
доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.
В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на
изискванията в българските и/или европейските стандарти.
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане
на Възложителя.
2.
Обект:"РИБЕН ПРОХОД ПРИ ВОДОРАЗДЕЛИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ НА РЕКА
ТУНДЖА ПРИ ГРАД ЯМБОЛ
Местоположение и специфика на обекта
Река Тунджа преминава през гр. Ямбол. На 200м преди пътя център-гарата тя се разделя
на два ръкава-основен и облекчителен. Основният преминава през града. Коритото му е
облицовано в цялата си част. Облекчителния ръкав, който е не облицован, приема
цялото водно количество, особенно в екстремни ситуации. За да може да се отклонява
вода в основния, градски ръкав е построен отбивен яз практически профил изцяло от
бетон. Разделителното съоръжение представлява отбивен яз, водобоен кладенец след яза,
водовземно съоръжение от три плоски савака на основния ръкав. Двата ръкава са
ограничени от подпорни стени, между които пространството е изпълнено от местен земен
материал. Разделителното съоръжение е в регулацията на гр. Ямбол и се стопанисва се
от община “Ямбол”. Отбивният яз е с Кота Корона – 124.67m. Дължината на преливника е
40,00m. Дължината на водобойният кладенец е L=30.00m. Бетонов праг в края на
водобойния кладенец от монолитен бетон Б100. Кота Праг е определена на 121,80.
Дължината на преливника е 40,00m. Подпорна стена на водобоен кладенец: излята от
монолитен бетон Б100, облицована от към водния откос от бетонови блокове Б200 ,
изляти на виброполигон, мокър откос на стената 1:10. В тялото на стената има оставени
барбакани с р-ри 21,5/16,5см., които завършват с обратен филтър при земния насип зад
стената, направен от две фракции камъни 20 см. и чакъл до 10 см. Земният насип зад
стената е от местен материал придобит при изкопните работи на съоръжението. Зад
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подпорните стени са монтирани хоризонтално на няколко нива ст.б. плочи с цел намаляне
на активния земен натиск.
Кота Корона стена – 127,00m
Над отбивния яз е построена пасарелка на три отвора от стоманобетон представляваща
статическа схема герберова греда .Пасарелката има стоманен парапет, докато подпорните
стени имат монолитен бетонов парапет.
Кота Пасарелка – 130,27m
Технически изисквания на видовете работи:
За конструкция на новия рибен проход е избран „технически” тип рибен проход с
каскадно разположени хидравлично свързани басейни. Връзката се извършва
посредством вертикални слотове с размери s=0.22m, ho=1.50m. Широчината му е
B=2,00м, а дължината, която е необходима за развитието му – 38,50м.
Входът на рибния проход представлява отвор с размери В/Ш = 0,50/0,70м на Кота
123,81m. Изходът също е с отвор с размери В/Ш = 0,50/0,70м на Кота 121.33м. Рибният
проход се състои от 13 басейна, те са с размери Ш/Д = 2,00/2,80m и дълбочина 130cm,
разделени са със стоманобетонови прегради. Котата на всеки следващ басейн е на 20см
по - ниска от предходния. Първия басейн е частично покрит на Кота 125,30м и удължен
спрямо останалите до размери Ш/Д = 2,00/4,30m. Предвидена е и бетонова стена
успоредна на рибния проход на разстояние 1,00м и с височина 0,80м по цялата си
дължина. Разположена от 5ти до края на 13ти басейн и в началото и края са поставени
отвори за дървени дамбалкени.
От басейн 6 тръгва байпасна тръба PE Ф110 с UV защита стигаща до басейн 13 на Кота
122,45. В началото на тръбата е предвиден монтажа на смукател за помпа за да
предотвратява навлизането на риби и боклуци в тръбата. При басейн 13 тръбата
преминава от вътрешната страна на рибния проход към външния ръб на стената
разделяща рибния проход от реката. По тръбния участък в зоната следва да се пробият
отвори с диаметър Ф20мм за оформяне на падаща водна струя, която да подпомогне
откриване на входа на рибния проход от ихтиофауната. Точният брой на отворите следва
да се прецизира на място, като първите отвори следва да се пробият непосредствено над
входа на рибния проход.
Качество на извършените работи.

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по
чл.169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на
безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването
на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.
Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите
характеристики на строителните продукти, са:
1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали,
които се влагат при изпълнението на СМР, трябва да имат оценено съответствие съгласно
горепосочената наредба.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в
строежа и само такива, които са заложени в проектите на строежа със съответните им
технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи,
определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка
доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.
В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на
изискванията в българските и/или европейските стандарти.
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане
на Възложителя.
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Допълнителна информация за обекта: https://yambol.bg/profile/item/236
ІV. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответсвие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Обособена позиция № 2 „Рехабилитация, реконструкция на улици, изграждане
на нови места за паркиране и кът за отдих: Между ул. „Генерал В.Заимов“, ул.
„Георги С. Раковски“, ул. „Независима България“ и ул. „Жельо войвода“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 2,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 2 в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 2;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 2.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, В ПЕРИОДА ОТ ЗАПОЧВАНЕ
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНАТА
ПОЗИЦИЯ:
1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а - част I
и II от Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
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строителството. Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на
строителството
2. Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
3. Акт обр.4 – Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за
обекта.
4. Акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Приложим при разминаване
на теренните коти с тези посочени в проекта.
5. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените
изкопни работи. Съставя за приемане на земната основа,върху която ще се изгражда
строителната
конструкция.
Посочва
се
вида,
категорията,
уплътнението
(носимоспособноста) на почвата установени с лабораторен анализ и действителните коти
на изпълнените изкопи, придружени от скици,схеми или чертежи.
6. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната
конструкция. Съставя се за приемане на всяка строително и монтажна работа по нива и
елементи, независимо дали тя участва, като самостоятелна или като част от окрупнена
позиция за разплащане( чрез глобална сума ) за която е съставен акт образец 12 и
представлява отделен елемент,етап или операция, за чието изпълнение са предписани в
спецификации или се изискват по проект определени качествени показатели и толеранси.
Прилагат се екзекутиви, монтажни схеми, таблици за проектни отклонения и др.
7. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. За всяка отделна позиция от
КСС подлежаща на разплащане се съставя акт образец 12 удостоверяващ, че са
постигнати изискванията на проекта. С приложения към него се доказват количество,
качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според
случая могат да бъдат :
- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи
- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции
- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали
- Сертификати за качество и декларации за съответствие от производителя или от
вносителя на вложените материали
8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството.
9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията
10. Контрол върху количествата в междинните и окончателни количествено-стойностни
сметки /актове обр.19/ за разплащане на видовете СМР приети с актове обр 12.
11. Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Този акт е основание
за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този
акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.
12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176
„б“, ал..2 от ЗУТ.
13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
14. Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за СМР, изготвяне на необходимата документация за издаване на Удостоверение
за изпълнено задължение по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
15. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта
в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване.
16. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за
СМР.
III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
Местоположението
на
обекта
представлява
околното
пространство
на
Поликлиниката в ЦГЧ – ДКЦ 1 в гр.Ямбол. Основната идея на проекта е подобряване на
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условията за паркиране в междублоковите пространства за живущите в района граждани
и за пациенти и посетители на поликлиниката.
Предмет на настоящата ТС за упражняване на строителен надзор на ЕТАП I на
проекта. Етапът представлява реконструкция на улица „Жельо войвода“, обособяване на
места за паркиране, изграждане на нови тротоари и градински площи.
Съществуващата паважна настилка се заменя с асфалтобетонова пътна
конструкция, както следва:
- Плътен асфалтобетон – 4 см
- Неплътен асфалтобетон – 5 см
- Несортиран трошен камък - 45 см
Предвидено е изграждане на нова тротоарна настилка по цялата дължина на участъка с
променлива широчина и минимум 150 см.
Конструкцията на тротоарната настилка е както следва:
- Бетонови павета – „Бехатон“ – сив - 6 см
- Пясък - 5 см
- Трошен камък - 25 см
Новите места за паркиране са предвидени да се изградят със следната настилка:
- Бетонови паркинг тела 10/40/60 - 10 см
- Пясък едрозърнест - 10 см
- Трошен камък - 25 см
Предвидена е нова пътна маркировка и вертикална сигнализация.
При поставяне на пътните знаци в тротоарите, долен ръб на пътния знак да бъде на мин.
2.25 м от нивото на тротоара.
Отводняването на уличното платно е повърхностно, което се осъществява по дадените
напречни и надлъжни наклони. Повърхностните води се отвеждат до нови или
съществуващи дъждоприемни шахти. За подобряване на отводняването са предвидени
следните мероприятия:
- Нови бетонови бордюри 18/35/50, които при бордюрните криви се изпълняват легнали;
- Почистване на съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти;
- Изграждане на нови дъждоприемни шахти;
По време на изпълнението, ако бъдат разкрити капаци на РШ, ДШ, то същите да се
възстановят до ниво на нивелетата на новата настилка.
ІV. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
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Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответсвие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 3
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Обособена позиция № 3 „Упражняване на строителен надзор на обект
„Изграждане на улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с
кръгово кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 3,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 3 в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 3;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 3.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, В ПЕРИОДА ОТ ЗАПОЧВАНЕ
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНАТА
ПОЗИЦИЯ:
1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а - част I
и II от Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
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строителството. Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на
строителството
2. Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
3. Акт обр.4 – Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за
обекта.
4. Акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Приложим при разминаване
на теренните коти с тези посочени в проекта.
5. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените
изкопни работи. Съставя за приемане на земната основа,върху която ще се изгражда
строителната
конструкция.
Посочва
се
вида,
категорията,
уплътнението
(носимоспособноста) на почвата установени с лабораторен анализ и действителните коти
на изпълнените изкопи, придружени от скици,схеми или чертежи.
6. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната
конструкция. Съставя се за приемане на всяка строително и монтажна работа по нива и
елементи, независимо дали тя участва, като самостоятелна или като част от окрупнена
позиция за разплащане( чрез глобална сума ) за която е съставен акт образец 12 и
представлява отделен елемент,етап или операция, за чието изпълнение са предписани в
спецификации или се изискват по проект определени качествени показатели и толеранси.
Прилагат се екзекутиви, монтажни схеми, таблици за проектни отклонения и др.
7. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. За всяка отделна позиция от
КСС подлежаща на разплащане се съставя акт образец 12 удостоверяващ, че са
постигнати изискванията на проекта. С приложения към него се доказват количество,
качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според
случая могат да бъдат :
- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи
- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции
- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали
- Сертификати за качество и декларации за съответствие от производителя или от
вносителя на вложените материали
8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството.
9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията
10. Контрол върху количествата в междинните и окончателни количествено-стойностни
сметки /актове обр.19/ за разплащане на видовете СМР приети с актове обр 12.
11. Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Този акт е основание
за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този
акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.
12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176
„б“, ал..2 от ЗУТ.
13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
14. Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за СМР, изготвяне на необходимата документация за издаване на Удостоверение
за изпълнено задължение по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
15. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта
в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване.
16. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за
СМР.
III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
Обектът, чийто предмет е настоящата Техническа спецификация за упражняване на
строителен надзор, представлява част от улица с кръгово кръстовище, като продължение
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на новоизграждащият се мост над река Тунджа за връзка на центъра на град Ямбол с
комплекс „Възраждане“ и предвидения за изграждане Търговски център.
Описание на обекта:
1. Изграждане на участък от улицата за пътни и тротоарни настилки от пт 17 до пт
28. /номера на профили от надлъжния профил на улица 1 от Техническия проект, част
пътна, чертеж № 2.1/
2. Изграждане на кръгово кръстовище на пресичането му с ул. „Битоля“.
3. Изграждане на улично осветление в обхвата на пътния участък и кръговото
кръстовище
4. Дейности по благоустрояване на терена около обекта и изграждане на
свързваща инфраструктура
Предназначението улицата е Събирателна улица V клас.
Трасето на улицата е съобразено с действащия ПУП и проектното решение на
моста. Улицата няма хоризонтални криви.
В напречен профил улицата е с две ленти на движение по 3.5 м, две еднопосочни
велосипедни ленти по 1.5 м два тротоара по 1.5 м. Велолентата е отделена от страна на
автомобилното движение с делинеатори, а от страна на тротоара с бордюр с височина 7
см.
Проектният напречен наклон на улицата е 2.5%. Бордюрите са бетонови 15/25
монтирани на бетонова основа. Лентите за велосипеди са със същия напречен наклон от
2.5% насочен към бордюра. Тротоарите са с наклон към настилката 2%.
Предвижда се отводняването да е повърхностно, като се използват съществуващите
дъждоприемни шахти.
Пътната конструкция на улицата е предвидена да се изгради в следния състав:
- Плътен асфалтобетон
– 4 см
- Неплътен асфалтобетон
– 4 см
- Битумизирана основа
- 7 см
- Несортиран трошен камък /0-40/
- 20 см
- Несортиран трошен камък /0-63/
- 25 см
Предвидено е изграждане на подосновен пласт / зона А/ от НТК 0-75 с дебелина на
пласта – 50 см.
Тротоарната настилка има следния състав:
Бетонови блокчета „Унипаваж“
6 см
Геотекстил или PVC фолио
Пясък
5 см
Несортиран трошен камък /0-40/
15 см
Изграждане на кръгово кръстовище на пресичането на улицата с ул. „Битоля“.
Кръстовището е петклонно и е съобразено с регулационния план на квартала и
имотните граници. Вътрешния остров с формата на издължен овал, за да обхване и петте
клона.
Предвижда се отводняването да е повърхностно, като водата се насочва по
страничните улици, 3, 4 и съществуващите дъждоприемни шахти, нивото на които трябва
да се коригира.
Пътното платно е с конструкция за тежко натоварване както следва:
- Плътен асфалтобетон

–

4 см

- Неплътен асфалтобетон

–

4 см

- Битумизирана основа

- 12 см
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- Несортиран трошен камък /0-40/

- 20 см

- Несортиран трошен камък /0-63/

- 25 см

Участъците с неподходяща земна основа Ео < 30 МРа, се извършва локален ремонт се
извършва локален ремонт, като неподходящата почва се отстранява и участъка се
запълва с материал за зона „А“.
Трасета за велосипеди и тротоари имат следната конструкция:
- Бетонови блокчета „Унипаваж“

6 см

За велосипедите червени, а за пешеходци -сиви
- Геотекстил или PVC фолио
- Пясък
- Несортиран трошен камък /0-40/

5 см
15 см

ІV. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответсвие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 4
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Обособена позиция № 4 „Упражняване на строителен надзор на обект
„Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Милин камък“ и ул. „Търговска“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 4,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 4 в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 4;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 4.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, В ПЕРИОДА ОТ ЗАПОЧВАНЕ
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНАТА
ПОЗИЦИЯ:
1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а - част I
и II от Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството. Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на
строителството
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2. Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
3. Акт обр.4 – Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за
обекта.
4. Акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Приложим при разминаване
на теренните коти с тези посочени в проекта.
5. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените
изкопни работи. Съставя за приемане на земната основа,върху която ще се изгражда
строителната
конструкция.
Посочва
се
вида,
категорията,
уплътнението
(носимоспособноста) на почвата установени с лабораторен анализ и действителните коти
на изпълнените изкопи, придружени от скици,схеми или чертежи.
6. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната
конструкция. Съставя се за приемане на всяка строително и монтажна работа по нива и
елементи, независимо дали тя участва, като самостоятелна или като част от окрупнена
позиция за разплащане( чрез глобална сума ) за която е съставен акт образец 12 и
представлява отделен елемент,етап или операция, за чието изпълнение са предписани в
спецификации или се изискват по проект определени качествени показатели и толеранси.
Прилагат се екзекутиви, монтажни схеми, таблици за проектни отклонения и др.
7. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. За всяка отделна позиция от
КСС подлежаща на разплащане се съставя акт образец 12 удостоверяващ, че са
постигнати изискванията на проекта. С приложения към него се доказват количество,
качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според
случая могат да бъдат :
- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи
- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции
- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали
- Сертификати за качество и декларации за съответствие от производителя или от
вносителя на вложените материали
8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството.
9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията
10. Контрол върху количествата в междинните и окончателни количествено-стойностни
сметки /актове обр.19/ за разплащане на видовете СМР приети с актове обр 12.
11. Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Този акт е основание
за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този
акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.
12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176
„б“, ал..2 от ЗУТ.
13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
14. Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за СМР, изготвяне на необходимата документация за издаване на Удостоверение
за изпълнено задължение по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
15. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта
в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване.
16. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за
СМР.
III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
Кръстовището е разположено в югоизточната част на гр. Ямбол при пресичането на ул.
„Търговска“ и ул. „Милин камък“.
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Основната цел на актуализацията на проекта е съществуващото кръстовище да се
преоформи в кръгово кръстовище.
Ул. „Търговска“ е главна улица IV клас, а ул. „Милин камък“ е събирателна улица V клас.
В обхвата на кръстовището съществуват подземни и надземни комуникации на други
ведомства, които неизбежно ще се засегнат при реконструкцията на кръстовището.
Основните параметри за преобразуване на кръстовището в кръгово кръстовище, като
ситуация, нивелетно решение, напречни профили и габарити са описани подробно в
одобрения Технически проект.
Конструкцията на уличната настилка е проектирана за категория на движението „много
тежко“ с оразмерително осово натоварване 11,5 t/ос и с необходим модул на еластичност
Ен=295 МПа.
Пътната конструкция е както следва:
- Плътен асфалтобетон
– 4 см
- Неплътен асфалтобетон
– 6 см
- Битумизирана основа
- 12 см
- Несортиран трошен камък
- 45 см
Предвидена е изграждане на зона А, почви А-2-4 и А-2-5, съгласно ТС – АПИ 2014.
Предвидена е нова пътна маркировка и вертикална сигнализация.
При поставяне на пътните знаци в тротоарите, долен ръб на пътния знак да бъде на мин
2.25 м от нивото на тротоара.
ІV. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 5
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Обособена позиция № 5 „Упражняване на строителен надзор на обект „Ново
строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - ЯмболКукорево”
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 5,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 5 в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 5;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 5.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, В ПЕРИОДА ОТ ЗАПОЧВАНЕ
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНАТА
ПОЗИЦИЯ:
1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а - част I
и II от Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството. Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на
строителството
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2. Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
3. Акт обр.4 – Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за
обекта.
4. Акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Приложим при разминаване
на теренните коти с тези посочени в проекта.
5. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените
изкопни работи. Съставя за приемане на земната основа,върху която ще се изгражда
строителната
конструкция.
Посочва
се
вида,
категорията,
уплътнението
(носимоспособноста) на почвата установени с лабораторен анализ и действителните коти
на изпълнените изкопи, придружени от скици,схеми или чертежи.
6. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната
конструкция. Съставя се за приемане на всяка строително и монтажна работа по нива и
елементи, независимо дали тя участва, като самостоятелна или като част от окрупнена
позиция за разплащане( чрез глобална сума ) за която е съставен акт образец 12 и
представлява отделен елемент,етап или операция, за чието изпълнение са предписани в
спецификации или се изискват по проект определени качествени показатели и толеранси.
Прилагат се екзекутиви, монтажни схеми, таблици за проектни отклонения и др.
7. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. За всяка отделна позиция от
КСС подлежаща на разплащане се съставя акт образец 12 удостоверяващ, че са
постигнати изискванията на проекта. С приложения към него се доказват количество,
качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според
случая могат да бъдат :
- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи
- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции
- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали
- Сертификати за качество и декларации за съответствие от производителя или от
вносителя на вложените материали
8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството.
9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията
10. Контрол върху количествата в междинните и окончателни количествено-стойностни
сметки /актове обр.19/ за разплащане на видовете СМР приети с актове обр 12.
11. Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Този акт е основание
за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този
акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.
12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176
„б“, ал..2 от ЗУТ.
13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
14. Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за СМР, изготвяне на необходимата документация за издаване на Удостоверение
за изпълнено задължение по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
15. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта
в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване.
16. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за
СМР.
III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
Основната задача на проекта е създаване на еднопосочно движение в рамките на
паркинга и изграждане на връзки с пътя, с подходящи технически елементи /в
ситуационно и нивелетно отношение, а също и по отношение на пътната конструкция/,
допускащи и автобусното движение, обслужващо „Гробищен парк“ гр. Ямбол.
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Дължината на връзката е 27.75 м, а ширината 6.00 м. Пътното платно е окантено с
бетонови водещи ивици 10/25/50 и банкети по 1.00 м. Отливането от паркинга и
вливането в пътя е посредством хо.криви с радиус 8.00 м, осигуряващи нормалното
завиване на автобуса.
Поради пресичането на връзката с велоалеята се получава участък с надлъжен наклон от
8%, който според нормативите е максимално допустим за движение с 40 км/ч.
Напречния наклон е едностранен – 2%, на на банкетите- 4%
Пътната конструкция е както следва:
- Плътен асфалтобетон
– 4 см
- Неплътен асфалтобетон
– 4 см
- Битумизирана основа
- 7 см
- Несортиран трошен камък
- 45 см
За поемане на повърхностните води ще се изгради дъждоприемник с двойна решетка, по
детайл. Отвеждането на водата от дъждоприемника към канавката че стане с PVC тръба
ф110.
Преди включване на връзката в пътя, като продължение на съществуващата канавка ще
се изгради тръбен водосток ф500, в армиран /с констр. армировка/ бетонов кожух.
Предвижда се облицовка на канавката от двете му страни и корекция на съществуващия
земен окоп до заустването му в съществуващ тр. Водосток ф 1000.
Предвидена е нова пътна маркировка и вертикална сигнализация.
ІV. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 6
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Обособена позиция № 6 „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 6,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 6 в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 6;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 6.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, В ПЕРИОДА ОТ ЗАПОЧВАНЕ
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНАТА
ПОЗИЦИЯ:
1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а - част I
и II от Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството. Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на
строителството
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2. Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
3. Акт обр.4 – Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за
обекта.
4. Акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Приложим при разминаване
на теренните коти с тези посочени в проекта.
5. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените
изкопни работи. Съставя за приемане на земната основа,върху която ще се изгражда
строителната
конструкция.
Посочва
се
вида,
категорията,
уплътнението
(носимоспособноста) на почвата установени с лабораторен анализ и действителните коти
на изпълнените изкопи, придружени от скици,схеми или чертежи.
6. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната
конструкция. Съставя се за приемане на всяка строително и монтажна работа по нива и
елементи, независимо дали тя участва, като самостоятелна или като част от окрупнена
позиция за разплащане( чрез глобална сума ) за която е съставен акт образец 12 и
представлява отделен елемент,етап или операция, за чието изпълнение са предписани в
спецификации или се изискват по проект определени качествени показатели и толеранси.
Прилагат се екзекутиви, монтажни схеми, таблици за проектни отклонения и др.
7. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. За всяка отделна позиция от
КСС подлежаща на разплащане се съставя акт образец 12 удостоверяващ, че са
постигнати изискванията на проекта. С приложения към него се доказват количество,
качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според
случая могат да бъдат :
- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи
- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции
- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали
- Сертификати за качество и декларации за съответствие от производителя или от
вносителя на вложените материали
8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството.
9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията
10. Контрол върху количествата в междинните и окончателни количествено-стойностни
сметки /актове обр.19/ за разплащане на видовете СМР приети с актове обр 12.
11. Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Този акт е основание
за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този
акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.
12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176
„б“, ал..2 от ЗУТ.
13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
14. Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за СМР, изготвяне на необходимата документация за издаване на Удостоверение
за изпълнено задължение по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
15. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта
в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване.
16. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за
СМР.
III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
Кръстовището е триклонно и се намира в северозападната част на гр. Ямбол.
Транспортното натоварване е основно от леки автомобили с усилено натоварване в
пиковете около 7.00-8.00 сутрин и 17.00- 18.00 вечер, със слаб пешеходен трафик.
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Основната идея на проекта е обособяване на трета лента за ляво завиващи автомобили
идващи от центъра на града по бул. „Д. Благоев“ с направление към комплекс „Златен
рог“ и зала „Диана“.
Кръстовището изцяло е разположено върху площта на съществуващото триклонно
кръстовище,като се засягат тротоарни площи и зелени тревни площи. Пешеходните
пътеки са с широчина по 3.00 м.
Проектът предвижда подновяване и изграждането на нови тротоарни площи в рамките на
кръстовището.
Поради лошото състояние на пътното платно проекта предвижда изцяло изграждане на
нова пътна конструкция, както следва:
- Плътен асфалтобетон – 4 см
- Неплътен асфалтобетон – 4 см
- Битумизирана основа - 7 см
- Несортиран трошен камък - 45 см
Предвидена е нова пътна маркировка и вертикална сигнализация.
При поставяне на пътните знаци в тротоарите, долен ръб на пътния знак да бъде на мин.
2.25 м от нивото на тротоара.
Уличното осветление не се променя.
ІV. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 7
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Обособена позиция № 7 „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Проектиране и изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр.
Ямбол“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 7,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 7 в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 7;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 7.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
Обекта се намира в град Ямбол, комплекс „Златен рог“, до блок 10.
Благоустрояването се състои в изграждане на паркинг за леки автомобили, необходим за
живущите в блок 10 граждани.
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Паркингът ще бъде разположен, в свободна зелена площ, съгласно одобрен проект от
източната страна на блока с излаз към вътрешно кварталните улици на комплекса.
Настилката на паркоместата се състои от перфорирани бетонови елементи 60/40/10,
оградени с бордюри 18/35/50 върху подложен бетон В15, с регола към паркинга от 10 см.
Паркоместата са обособени с червени бетонови павета 8/10/20, като са предвидени и
места за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Предвидени са и тротоарни площи за достъп с широчина 150 см от бетонови павета тип
двойно Т /БЕХАТОН/ ограничени с градински бордюри 8/16/50 върху подложен бетон
В15.
Конструкцията на паркинга е следната:
- Бетонов паркинг елемент 10/40/60 с пълнеж от трошляк фракция 0-5 мм - 10 см
- Пясъчна възглавница за финно подравняване 0-4 мм
- 5 см
- Трошенокаменна настилка фр. 0-63 мм
- 25 см
Предвидена е нова вертикална сигнализация.
При поставяне на пътните знаци в тротоарите, долен ръб на пътния знак да бъде на мин
2.25 м от нивото на тротоара.
ІII. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания.
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
Приложения № 8
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Приложения № 8
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

НА

Обособена позиция № 8 „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и
изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на
град Ямбол“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
И УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 8,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички
части на инвестиционния проект за строежа – предмет на Обособена позиция № 8, в обем
и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол
на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по
отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност
по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ, съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен
доклад за извършените оценки за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на
Обособена позиция № 8;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция
№ 8;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по съответната обособена позиция.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
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4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
1. Единна съвременна технологична платформа
Предвижда се системата за видеонаблюдение да е проектирана на базата на единна
софтуерна платформа, която в допълнение към функциите за общо наблюдение в рамките
на единен команден интерфейс и да са включени функции за разпознаване на номерата
на МПС от специализирани камери. Единния контролен интерфейс с оповестяване на
нарушения в реално време е гаранция за висока степен на ефективност при управление
на събитията.
Системата за видеонаблюдение трябва да се базира на съвременните цифрови технологии
за IP пренос, цифров запис, запис на мегапикселови камери, паралелна обработка на
видео-сигнали, аудио и текст, интегриране на специализирани модули. Системата за
запис не поставя ограничения към разделителната способност на записвания сигнал с цел
запазване функционалността на системата при технологичното развитие на камерите за
видеонаблюдение.
2. Обективност на системата
Обективността на информацията от системата за видеонаблюдение трябва да се гарантира
от присъщи елементи като цифров подпис на заснетия материал, гарантиращ истинността
на видеозаписа и от обширна система от дневници (логове), записващи в защитени
файлове дейностите на оператор или администратор в системата.
3. Модулност на системата и възможност за поетапно изграждане и разширение
Системата за видеонаблюдение трябва да е структурирана на модули, които решават
различни задачи по опазване на обществения ред, пропускателния режим, нарушения на
Закона за движение по пътищата и др. Всеки от модулите трябва да се инсталира
поотделно и независимо от другите, но да работи в единна система за управление.
Системата за видеонаблюдение трябва да позволява поетапно изграждане и разширение в
зависимост от възможностите за финансиране.
4. Възможност за споделен контролиран достъп до ресурсите на системата
Системата за видеонаблюдение трябва да позволява контролиран отдалечен достъп до
ресурсите на системата от различни организации (Община, МВР, други) като картина на
живо, управление на камери, оповестяване в реално време за нарушения на ЗДвП, запис,
траен архив и др.
Правата за отдалечен достъп до системата да се дефинират индивидуално за всеки
локален и отдалечен потребител.
5. Отвореност на системата
Системата за видеонаблюдение да е от отворен технологичен тип, позволяващ
присъединяване на IP камери, IP енкодери и др.
6. Защита на неприкосновеността и личната информация на гражданите
Неприкосновенността на гражданите и защита на личната им информация да се гарантира
от не по-малко от следните присъщи елементи:
6.1. Обявяване на зоните за видеонаблюдение с надписи около зоните
Около всяка от зоните за видеонаблюдение следва да се разположат надписи,
уведомяващи гражданите за провежданото в зоната видеонаблюдение.
6.2. Защита на неприкосновеността и личната информация на гражданите с прилагане на
динамично маскиране на управляемите камери
При наличие в зоните за наблюдение от камери на жилищни сгради е задължително
прилагането на динамично маскиране, което да предотвратява наблюдение в жилищата
след определена степен на оптично увеличение.
6.3. Контрол върху експортиране на видео информация от видео-архива.
Експортиране на видео информация следва да е възможно да се осъществява само от
оператори със съответни права и пароли. Системата автоматично да записва в дневник
всички манипулации по експортиране на видеоархив с информация за оператора,
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извършил операцията. Експортираната информация следва да се съхранява по начин
изключващ свободното й разпространение.
7. Висока разделителна способност при наблюдение
Ефективно наблюдение на големи площи на този етап да се осъществява изключително
при използване на мегапикселови IP камери. Камерите да са от тип ден/нощ с
моторизиран инфрачервен филтър и коригирани обективи тип ден/нощ за осигуряване на
качествено наблюдение по всяко време от денонощието.
8. Възможност за работа на системата със списъци на регистрационни табели на МПС.
Системата за видеонаблюдение да позволява създаване и импортиране на позитивни и
негативни списъци с номера на МПС.
Във връзка с поставените изисквания и търсената функционалност да бъде използвана
подходяща софтуерна платформа за наблюдение.
ІII. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Закон за енергийната ефективност
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания.
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 9
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

НА

Обособена позиция № 9 „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и
изграждане на благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за
озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
И УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 9,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички
части на инвестиционния проект за строежа – предмет на Обособена позиция № 9, в обем
и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол
на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад
за извършената оценка за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на
Обособена позиция № 9;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция
№ 9;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по съответната обособена позиция.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
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като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
Основни дейности, който да бъдат предвидени в проекта:
Благоустройствен и паркоустройствен проект в работна фаза на междублоковото
пространство заключено между улици „Галац“ и „Охрид“ и блокове №51 и №55 в жк.
Възраждане, ПИ с идентификатор по ККарта на гр. Ямбол 87374.552.45, общинска –
публична собственост, с НТП – за друг вид озеленени площи, и площ 11,6 дка. Целта му е
изготвяне
на
цялостна
концепция
за
архитектурно-художествения
облик
на
пространството, постигане на мултифункционална среда (зона спорт, зона активен отдих,
зона пасивен отдих, зона детски площадки, зона обслужване на граждани, зона
пешеходни комуникации и др.) с добра инфраструктурна обезпеченост, местоположение и
функционални връзки подсигуряващи широк спектър от възможности за развитие на
територията. Проектът следва да бъде съобразен с характерните за мястото архитектурно
- планировъчни дадености и градоустройствена част.
Предвижда се проектното решение да задържа:
*
*
*
*
*
*
*

футболно игрище - .... бр. Размер ... х ....
баскетболно игрище - .... бр. Размер .... х....
детска площадка 0-3 год. - 1 бр. Размер ...х...
детска площадка 3-12 год. - 1 бр. Размер ....х....
заведение от павилионен тип – 1 бр.
чешма с чучури на 2 височини – 1 бр.
стрийт фитнес площадка – 1 бр.

Проектът следва да бъде разработен по части: Архитектура, част Паркоустройство и
благоустройство, част Геодезия, част ПБЗ, Част Електроснабдяване, Част ВиК. За всички
части от проекта да се изготвят детайлни количествени сметки, включващи всички СМР
необходими за изпълнение на обектите. Проектът следва да се изготви във фаза
“Технически проект”.
3. Нормативна уредба и изисквания във връзка с нея
Изработването на проекта да се съобрази с изискванията на Закона за устройство на
територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и
други нормативни документи изискващи се по закон. Наредба №7/22.12.2003 г за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра, Детските съоръжения трябва да отговарят на всички действащи БДС
EN-1176, БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-4, БДС EN 1176-5,
БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, БДС EN 1177 или еквивалентни на тях стандарти и
европейски изисквания за безопасност и здраве, Наредба №4/01.07.2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания и Наредба
№2/22.03.2004 г. минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на СМР.
Проектите по всички части да бъдат в съответствие с
действащата в момента нормативна уредба.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС
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Приложения № 10
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

НА

Обособена позиция № 10 „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен
ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
И УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 10,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички
части на инвестиционния проект за строежа – предмет на Обособена позиция № 10, в
обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически
контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и изготвяне на
комплексен доклад за извършените оценки за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на
обособената позиция;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 10 в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 10;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 10.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
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строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
Обектът се намира в северозападната част на град Ямбол в местността „Старото летище“,
между Обходен път Север, пътя за село Кабиле и военното поделение.
Основната задача на ретензионния водоем е възспирането и задържането на екстремни
количества воден приток заливащи инцидентно Обходен път Север и квартал „Кючук
махала“ на град Ямбол.
За възстановяване функционалността на водоема е необходимо да се извърши
проектиране и изпълнение на основен ремонт.
Трябва да бъдат заложени и изпълнени следните видове строително-монтажни работи:
- Почистване на чашата на водоема от тревиста и дървесна разтителност, както и от
наноси за осигуряване на максималния проектен обем на съоръжението.
- Изграждане на изпускателя, проектиран и изчислен за пропускане на максималните
допустими водни количества.
- Възстановяване на стената на водоема, проектирана с нормативни размери и наклони на
сухия и водния откос, състав на материала за изграждане
и всички мерки за
обезопасяване.
- Изграждане на земен преливник за съхранение целостта на стената от разрушаване от
екстремни водни приливи.
ІII. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания.
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 11
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ЗА

ОЦЕНЯВАНЕ

НА

СЪОТВЕТСТВИЕТО

НА

Обособена позиция № 11 „Оценяване на съответствието на инвестиционни
проекти за обект: „Актуализация на инвестиционен проект за обект и ремонт на
„Младежки културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 11,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички
части на инвестиционния проект за строежа – предмет на Обособена позиция № 11, в
обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически
контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие
по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна
ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ, съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ и изготвяне на
комплексен доклад за извършените оценки за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на
Обособена позиция № 11.
II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
„Младежки културен център „Георги Братанов“ се намира в Градски парк – Ямбол, на
брега на река „Тунджа“ и в близост до спортна зала „Диана“.
Сградата е монолитна, изградена от стоманобетонна конструкция с носещи греди, колони
и ст. б. плочи и неносещи тухлени зидове с дебелина 25 см. за външните и 12 см. за
вътрешните стени. Сградата представлява свободностоящ обем от едно тяло с неправилна
форма, със зрителна зала и прилежащи репетиционни, складове и фоайета. В обема на
сградата има помещение за обществено хранене, което е неизползваемо, занемарено и
полуразрушено. В сградата има едно главно стълбище, свързващо трите етажа и няколко
стълбищни рамена преодоляващи денивелацията между помещенията.
Покривът на сграда е топъл. Конструкцията представлява стоманобетонна плоча,
перлитобетон за наклон, изравнителна циментова замазка и хидроизолация.
Отводняването е външно посредством олуци и водосточни тръби.
Сградата е централно газифицирана, но се отоплява на ток, посредством калориферни
печки и климатици. Захранването с гориво природен газ е общо със съседната сграда.
Топлата вода за битови нужди се подгрява с електрически бойлери, но не се използват.
Сградата функционира при 12 часов режим на работа, без почивни и празнични дни.
Сградата се посещава от музикални, танцови и спортни групи за тренировки в делничните
дни и от големи групи при изложби и представления.
Допълнителна информация за обекта: https://yambol.bg/profile/item/255
ІII. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);

64
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания.
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Приложения № 12
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Обособена позиция № 12 „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане
на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на
неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол“
I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 12,
Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 12 в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на
Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа –
предмет на Обособена позиция № 12;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове
на строежа по Обособена позиция № 12.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и
завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа,
съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и
всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните
работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната
не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и
сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти,
като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите
строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания,
стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
II. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, В ПЕРИОДА ОТ ЗАПОЧВАНЕ
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНАТА
ПОЗИЦИЯ:
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1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а - част I
и II от Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството. Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на
строителството
2. Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
3. Акт обр.4 – Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за
обекта.
4. Акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Приложим при разминаване
на теренните коти с тези посочени в проекта.
5. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените
изкопни работи. Съставя за приемане на земната основа,върху която ще се изгражда
строителната
конструкция.
Посочва
се
вида,
категорията,
уплътнението
(носимоспособноста) на почвата установени с лабораторен анализ и действителните коти
на изпълнените изкопи, придружени от скици,схеми или чертежи.
6. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната
конструкция. Съставя се за приемане на всяка строително и монтажна работа по нива и
елементи, независимо дали тя участва, като самостоятелна или като част от окрупнена
позиция за разплащане( чрез глобална сума ) за която е съставен акт образец 12 и
представлява отделен елемент,етап или операция, за чието изпълнение са предписани в
спецификации или се изискват по проект определени качествени показатели и толеранси.
Прилагат се екзекутиви, монтажни схеми, таблици за проектни отклонения и др.
7. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. За всяка отделна позиция от
КСС подлежаща на разплащане се съставя акт образец 12 удостоверяващ, че са
постигнати изискванията на проекта. С приложения към него се доказват количество,
качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според
случая могат да бъдат :
- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи
- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции
- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали
- Сертификати за качество и декларации за съответствие от производителя или от
вносителя на вложените материали
8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството.
9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията
10. Контрол върху количествата в междинните и окончателни количествено-стойностни
сметки /актове обр.19/ за разплащане на видовете СМР приети с актове обр 12.
11. Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Този акт е основание
за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този
акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.
12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176
„б“, ал..2 от ЗУТ.
13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.
14. Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за СМР, изготвяне на необходимата документация за издаване на Удостоверение
за изпълнено задължение по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
15. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта
в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване.
16. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за
СМР.
III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТA:
Местонахождение и описание на обекта:
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Списък на улиците предвидени за Проектиране и изграждане на отводняване
на
дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и
частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол:
ул."Васил Карагьозов" от о.т. 369 до о.т 374
ул. "Солун" от о.т. 374 до о.т 373
ул. "Софлу" в участъка от ул. "Търговска" до ул. "Грабово"
ул. "Добруджа" от о.т. 384 до о.т 341
ул. "Съединение" от о.т. 374 до о.т 375
ул. "Гаврил Кръстевич" от о.т. 35 до о.т 37
ул. "Тракия" от о.т. 37 до о.т 6
ул. "Преображенско Въстание" от о.т. 9 до о.т 13
ул. "Мидия" от о.т. 4 до о.т 9
ул. "Изгрев" в участъка до бл.4
ул. "Д-р Петър Бръников" от о.т. 44 до о.т 40
ул. "Ахелой" от о.т. 19 до о.т 21
ул. "Варна" от о.т. 56 до о.т 57
ул. "Ком" от о.т. 143 до о.т 159
Основната задача на проектите за изпълнение е реализиране на по добро отводняване на
уличната настилка с цел нейното съхранение от пропадане, поради наводнени участъци и
подобряване на комфорта при ползване от пешеходци и автомобили.
За целта се предвижда изпълнение на улични оттоци, двустранно в зависимост от наклона
на настилката, в зоните на концентрация на неотичащи се дъждовни води.
Оттоците се заустват в ревизионните шахти на съществуващата дъждовна или смесена
улична канализация с PVC тръби ф 200.
Всички улици предназначени за отводняване са с паважна настилка.
За по доброто напречно и надлъжно отводняване е предвиден ремонт – пренареждане и
подравняване на части от паважната настилка. Пропадналите участъци, дупките, зоните
около ревизионните шахти, също се ремонтират с цел да се избегнат образуването на
локви и проникване на вода в основите на настилката.
ІV. Приложимо законодателство и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка
Изпълнителят следва да спазва изискванията на:
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
Закон за камарата на строителите (ЗКС);
Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
Закон за измерванията (ЗИ);
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството;
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България;
Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството,
както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
Ако по време на изпълнението на поръчката настъпи промяна в който и да е от
нормативните документи, регламентиращи изпълнението на дейностите –
задължение на Изпълнителя, Изпълнителят е длъжен да приведе изпълнението в
съответствие с променените разпоредби. През цялото време на изпълнение на
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поръчката Изпълнителят е длъжен да осъществява това изпълнение съобразно
действащото към момента на изпълнението приложимо законодателство на
Република България и ЕС.
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Образец № 1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален
вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна
процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена
автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната
система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, публикувано в
Официален
вестник
на
Европейския
съюз:
OВEС
…./…
брой
….,
дата
…………
г.,
Номер на обявлението в ОВ S: ……./S …–……
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в
Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят
трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на
обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява
процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено
идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):
[……]
Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при
условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна
система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде
попълнена от икономическия оператор.
Идентифициране на възложителя3

Отговор:

Име:

[

За коя
отнася?

1

обществена

поръчки

се

]

Отговор:

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други
заинтересовани страни
2
За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за
участие
в
състезателна
процедура,
или
обявление
за
поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна
процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.
3
Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна
процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители
на обществени поръчки.
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Название или
поръчката4:

кратко

описание

на

[

]

Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя
(ако е приложимо)5:

[

]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена
от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор
А: Информация за икономическия оператор
Идентификация:

Отговор:

Име:

[

]

Идентификационен номер по ДДС, ако е
приложимо:

[

]

[

]

Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер,
ако е необходимо и приложимо
Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт6:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Интернет адрес
приложимо):

(уеб

адрес)

(ако

е

[……]

Обща информация:

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко
или средно предприятие ли е7?

[] Да [] Не

Само

[]

4

в

случай

че

поръчката

е

Да

[]

Не

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление
Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
6
Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
7
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен
счетоводен
баланс
не
надхвърля
2
млн.
евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен
счетоводен
баланс
не
надхвърля
10
млн.
евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети помалко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен
баланс не надхвърля 43 милиона евро.
5
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запазена8: икономическият оператор
защитено предприятие ли е или социално
предприятие9,
или
ще
осигури
изпълнението на поръчката в контекста
на програми за създаване на защитени
работни
места?
Ако „да“, какъв е съответният процент
работници
с
увреждания
или
в
неравностойно
положение?
Ако
се
изисква,
моля,
посочете
въпросните служители към коя категория
или категории работници с увреждания
или
в
неравностойно
положение
принадлежат.
Ако
е
приложимо,
посочете
дали
икономическият оператор е регистриран
в официалния списък на одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен
сертификат
(напр.
съгласно национална квалификационна
система
(система за предварително
класиране)?

[…]

[….]

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:
Моля, отговорете на въпросите в
останалите части от този раздел,
раздел Б и, когато е целесъобразно,
раздел В от тази част, попълнете част
V, когато е приложимо, и при всички
случаи попълнете и подпишете част
VI.
а) Моля посочете наименованието на
списъка или сертификата и съответния
регистрационен или сертификационен
номер,
ако
е
приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията
или за сертифицирането е наличен в
електронен формат, моля, посочете:

a)

[……]

б) (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване
на
документа):
[……][……][……][……]
в)
[……]

г)

[]

Да

[]

Не

в)
Моля,
посочете
препратки
към
документите, от които става ясно на
какво се основава регистрацията или
сертифицирането и, ако е приложимо,
класификацията в официалния списък10:
г) Регистрацията или сертифицирането
8

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в
неравностойно положение.
10
Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.
9
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обхваща
ли
всички
задължителни
критерии
за
подбор?
Ако
„не“:
В
допълнение
моля,
попълнете
липсващата информация в част ІV,
раздели А, Б, В или Г според случая
САМО ако това се изисква съгласно
съответното
обявление
или
документацията
за
обществената
поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането
на
социалноосигурителни
вноски
и
данъци или информация, която ще
позволи на възлагащия орган или
възложителя да получи удостоверението
чрез
пряк
безплатен
достъп
до
национална база данни във всяка
държава
членка?
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

д)

[]

Да

[]

Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа):
[……][……][……][……]

Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори11?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.
Ако
„да“:
а)
моля,
посочете
ролята
на
икономическия
оператор
в
групата
(ръководител на групата, отговорник за
конкретни
задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името
на участващата група:

а):

[……]

б):

[……]

в): [……]

Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да

[

11

]

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.
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направи оферта:

Б: Информация за представителите на икономическия оператор
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата,
упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка:
Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното
име
заедно с датата и мястото на раждане,
ако е необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите
подробна
информация
за
представителството
(форми,
обхват,
цел...):

[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти
Използване на чужд капацитет:

Отговор:

Икономическият оператор ще използва
ли капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор, посочени
в част IV, и критериите и правилата (ако
има такива), посочени в част V по-долу?

[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана
съгласно
раздели
А
и
Б
от
настоящата
част
и
от
част
III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи,
които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези,
които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство
— тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти 12,
доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор
ще използва.

12

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:
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Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор
няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от
възлагащия орган или възложителя)
Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява
ли
да
възложи
на
трети
страни
изпълнението на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е
известно, моля, приложете списък на
предлаганите подизпълнители:
[……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в
допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да
предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата
част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване
А: Основания, свързани с наказателни присъди
Член 57, параграф 1
изключване:

от

Директива

2014/24/ЕС

съдържа

следните

основания

за

1.

Участие в престъпна организация13:

2.

Корупция14:

3.

Измама15:

4.

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности16:

5.

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм 17

6.

Детски труд и други форми на трафик на хора18

13

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.
относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
14
Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни
лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С
195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г.
относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване
обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган
(възложителя) или на икономическия оператор.
15
По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности
(ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
16
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща
подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в
член 4 от същото рамково решение.
17
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари
и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
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Основания, свързани с наказателни
присъди
съгласно
националните
разпоредби
за
прилагане
на
основанията, посочени в член 57,
параграф 1 от Директивата:

Отговор:

Издадена ли е по отношение на
икономическия оператор или на лице,
което
е
член
на
неговия
административен,
управителен
или
надзорен
орган
или
което
има
правомощия да го представлява, да
взема решения или да упражнява
контрол в рамките на тези органи,
окончателна присъда във връзка с
едно от изброените по-горе основания,
която е произнесена най-много преди пет
години, или съгласно която продължава
да се прилага период на изключване,
пряко определен в присъдата?

[] Да [] Не

Ако
„да“,
моля
посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от
точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята)
за нея;
б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в
присъдата:

Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете: (уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа, точно
позоваване
на
документа):
19
[……][……][……][……]

a) дата:[
]

], буква(и): [

], причина(а):[

б)
[……]
в) продължителността на срока на
изключване [……] и съответната(ите)
точка(и) [ ]
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете: (уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа, точно
позоваване
на
документа):
[……][……][……][……]21

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да
докаже своята надеждност въпреки

18

[] Да [] Не

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на
жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр.
1).
19
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
20
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
21
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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наличието на съответните основания за
изключване22 („реабилитиране по своя
инициатива“)?
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки23:

[……]

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски
Плащане
на
данъци
или
социалноосигурителни вноски:

Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли
е всички свои задължения, свързани
с
плащането
на
данъци
или
социалноосигурителни
вноски,
както в страната, в която той е
установен, така и в държавата членка
на възлагащия орган или възложителя,
ако е различна от страната на
установяване?

[] Да [] Не

Ако
„не“,
а) съответната
членка;

моля
посочете:
страна или държава

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1)
чрез
съдебно
решение
или
административен акт:

22

–

Решението
или
актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?

–

Моля, посочете датата на
присъдата
или
решението/акта.

–

В случай на присъда —
срокът на изключване,
ако е определен пряко

Данъци

Социалноосигурите
лни вноски

a)
[……]
б)
[……]
в1) [] Да [] Не

a)

–

[] Да [] Не

–

[] Да [] Не

–

[……]

–

[……]

–

[……]

–

[……]

в2)

[

…]

[……]б)

[……]

в1) [] Да [] Не

в2)

[

…]

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива
2014/24/ЕС.
23
Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...),
обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.
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в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономическият оператор изпълнил
ли е задълженията си, като изплати или
поеме
обвързващ
ангажимент
да
изплати
дължимите
данъци
или
социалноосигурителни
вноски,
включително, когато е приложимо,
всички начислени лихви или глоби?
Ако
съответните
документи
по
отношение на плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски е на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

В: Основания, свързани с
професионално нарушение25

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля,
опишете
подробно: [……]

г) [] Да [] Не
Ако
„да“,
моля,
опишете
подробно:
[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
24
документа):
[……][……][……][……]

несъстоятелност,

конфликти

на

интереси

или

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са
формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в
документацията за поръчката. Така например в националното право може да е
предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща
няколко различни форми на поведение.
Информация
относно
евентуална
несъстоятелност,
конфликт
на
интереси
или
професионално
нарушение

Отговор:

Икономическият оператор нарушил ли е,
доколкото
му
е
известно,
задълженията
си
в
областта
на
екологичното,
социалното
или
трудовото право26?

[] Да [] Не
Ако „да“, икономическият оператор взел
ли е мерки, с които да докаже своята
надеждност
въпреки
наличието
на
основанието
за
изключване
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите
мерки: [……]

Икономическият

24

оператор

в

една

от

[]

Да

[]

Не

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
26
Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18,
параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС
25
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следните
ситуации
ли
а) обявен в несъстоятелност, или

е:

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г)
всякаква
аналогична
ситуация,
възникваща
от
сходна
процедура
съгласно
националните
законови
и
подзаконови
актове27,
или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:
–

Моля представете подробности:

–

Моля,
посочете
причините,
поради които икономическият
оператор ще бъде в състояние да
изпълни поръчката, като се
вземат
предвид
приложимите
национални норми и мерки за
продължаване на стопанската
дейност
при
тези
обстоятелства28?

Ако
съответните
документи
разположение в електронен
моля, посочете:

са
на
формат,

Икономическият оператор извършил ли е
тежко професионално нарушение 29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

–

[……]

–

[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

[]

Да

[]

Не,

[……]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране
по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки: [……]

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване
27

[]

Да

[]

Не

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за
обществената поръчка.
28
Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и
да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
29
Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление
или в документацията за обществената поръчка.
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на
конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране
по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки: [……]

Икономическият
оператор
има
ли
информация
за
конфликт
на
интереси30, свързан с участието му в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[]

Икономическият
оператор
или
свързано
с
него
предприятие,
предоставял ли е консултантски услуги
на възлагащия орган или на възложителя
или участвал ли е по друг начин в
подготовката
на
процедурата
за
възлагане
на
обществена
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[]

Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка
с възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил
предсрочно прекратен или да са му
били налагани обезщетения или други
подобни санкции във връзка с такава
поръчка
в
миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[]

Да

[]

Не

Да

[]

Не

Да

[]

Не

[…]

[…]

[…]
Ако „да“,
икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране
по своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки: [……]

Може ли икономическият оператор да
потвърди,
че:
а) не е виновен за подаване на неверни
данни
при
предоставянето
на
информацията,
необходима
за
проверката за липса на основания за
изключване или за изпълнението на
критериите за подбор;

[] Да [] Не

б) не е укрил такава информация;

30

Както е посочено в националното
документацията за обществената поръчка.

законодателство,

съответното

обявление

или

в
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в) може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани
от възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни
непозволено влияние върху процеса на
вземане на решения от възлагащия орган
или възложителя, да получи поверителна
информация, която може да му даде
неоправдани предимства в процедурата
за възлагане на обществена поръчка, или
да
предостави
поради
небрежност
подвеждаща информация, която може да
окаже
съществено
влияние
върху
решенията
по
отношение
на
изключването, подбора или възлагането?

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка
Специфични национални основания
за изключване

Отговор:

Прилагат
ли
се
специфичните
национални
основания
за
изключване, които са посочени в
съответното
обявление
или
в
документацията
за
обществената
поръчка?
Ако
документацията,
изисквана
в
съответното
обявление
или
в
документацията
за
поръчката
са
достъпни по електронен път, моля,
посочете:

[…]

В случай че се прилага някое
специфично национално основание
за
изключване,
икономическият
оператор предприел ли е мерки за
реабилитиране по своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки:

[]

Да

[]

Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа):
[……][……][……][……]31

[…]

Част IV: Критерии за подбор

31

[]

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Да

[]

Не
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Относно критериите за подбор (раздел или раздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
: Общо указание за всички критерии за подбор
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако
възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият
оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да
трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване
на
всички
критерии за подбор

изисквани

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

Отговор:

[] Да [] Не

А: Годност
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Годност

Отговор:

1) Той е вписан в съответния
професионален
или
търговски
регистър в държавата членка, в която е
установен32:
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

[…]

2)
При
поръчки
за
услуги:
Необходимо
ли
е
специално
разрешение
или
членство
в
определена организация, за да може
икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на
установяване?
Ако
съответните
документи
разположение в електронен
моля, посочете:

са
на
формат,

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

[]

Да

[]

Не

Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава:
[…]
[]
Да
[]
Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

Б: икономическо и финансово състояние

32

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в
същото приложение
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Икономическият оператор следва да предостави информация само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо
състояние

и

финансово

Отговор:

1а) Неговият („общ“) годишен оборот
за броя финансови години, изисквани в
съответното
обявление
или
в
документацията за поръчката, е както
следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за
броя
години,
изисквани
в
съответното
обявление
или
в
документацията за поръчката, е
както
следва33():
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

година:
година:
година:

2а) Неговият („конкретен“) годишен
оборот
в
стопанската
област,
обхваната от поръчката и посочена в
съответното
обявление,
или
в
документацията
за
поръчката,
за
изисквания брой финансови години, е
както
следва:
и/или

година: [……] оборот:[……][…]валута

2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изисквани
в
съответното
обявление
или
документацията за поръчката, е
както
следва34:
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

(брой
години,
[……],[……][…]валута

3) В случай че липсва информация
относно оборота (общия или конкретния)
за
целия
изискуем
период,
моля,
посочете
датата,
на
която
икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:

[……]

33
34

[……]
[……]
[……]

оборот:[……][…]валута
оборот:[……][…]валута
оборот:[……][…]валута

(брой
години,
[……],[……][…]валута

среден

оборот):

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

година: [……] оборот:[……][…]валута
година:

[……]

оборот:[……][…]валута

среден

оборот):

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документацията): [……][……][……][……]

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
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4) Що се отнася до финансовите
съотношения35, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им
стойност
е,
както
следва:
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

(посочване на изискваното съотношение
— съотношение между х и у36 — и
стойността):
[…],
[……]37

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална
отговорност“
възлиза
на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

[……],[……][…]валута

6)
Що
се
отнася
до
другите
икономически
или
финансови
изисквания, ако има такива, които
може да са посочени в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор
заявява,
че:
Ако съответната документация, която
може да е била посочена в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, е достъпна по
електронен път, моля, посочете:

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документацията): [……][……][……][……]

В: Технически и професионални способности
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Технически
способности

и

професионални

1а) Само за обществените поръчки за
строителство:
През
референтния
период 38
икономическият оператор е извършил
следните строителни дейности от

35

Отговор:

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]
Строителни работи: [……]

Например съотношението между активите и пасивите.
Например съотношението между активите и пасивите.
37
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
38
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди
повече от пет години.
36
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конкретния
Ако съответните документи
доброто изпълнение и резултат
важните строителни
работи
разположение в електронен
моля, посочете:

вид:
относно
от найса на
формат,

1б) Само за обществени поръчки за
доставки и обществени поръчки за
услуги:
През
референтния
период 39
икономическият оператор е извършил
следните основни доставки или е
предоставил
следните
основни
услуги
от
посочения
вид:
При
изготвяне на списъка, моля, посочете
сумите,
датите
и
получателите,
независимо дали са публични или частни
субекти40:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]
Описание

2) Той може да използва следните
технически
лица
или
органи 41,
особено тези, отговарящи за контрола на
качеството:
При
обществените
поръчки
за
строителство икономическият оператор
ще може да използва технически лица
или
органи
при
извършване
на
строителството:

[……]

3) Той използва следните технически
съоръжения и мерки за гарантиране
на качество, а съоръженията за
проучване и изследване са както
следва:

[……]

4) При изпълнение на поръчката той ще
бъде в състояние да прилага следните
системи
за
управление
и
за
проследяване
на
веригата
на
доставка:

[……]

Суми

Дати

Получат
ели

[……]

5) За комплексни стоки или услуги
или, по изключение, за стоки или
услуги, които са със специално

39

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди
повече от три години.
40
С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните
и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
41
За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят
отделни ЕЕДОП.
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предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки42 на неговия
производствен
или
технически
капацитет и, когато е необходимо, на
средствата
за
проучване
и
изследване, с които разполага, както и
на мерките за контрол на качеството?
6)
Следната
образователна
и
професионална
квалификация
се
притежава
от:
а) доставчика на услуга или самия
изпълнител, и/или (в зависимост от
изискванията, посочени в обявлението,
или в документацията за обществената
поръчка)

[] Да [] Не

a)

[……]

б) [……]

б) неговия ръководен състав:
7)
При
изпълнение
на
поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи
следните
мерки
за
управление на околната среда:

[……]

8) Средната годишна численост на
състава на икономическия оператор и
броят на
ръководния персонал през
последните три години са, както следва:

Година, средна годишна численост на
състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой
[……],[……],

на

ръководните

кадри:

[……],[……],
[……],[……]
9) Следните инструменти, съоръжения
или техническо оборудване ще бъдат
на негово разположение за изпълнение
на договора:

[……]

10)
Икономическият
оператор
възнамерява евентуално да възложи
на подизпълнител43 изпълнението на
следната
част
(процентно

[……]

42

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;
43
Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за
подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
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изражение) от поръчката:
11)
За
обществени
поръчки
за
доставки:
Икономическият оператор ще достави
изискваните
мостри,
описания
или
снимки на продуктите, които не трябва
да са придружени от сертификати за
автентичност.
Ако
е
приложимо,
икономическият
оператор декларира, че ще осигури
изискваните
сертификати
за
автентичност.
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
12)
За
обществени
поръчки
за
доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени
от
официално
признати
институции или агенции по контрол
на
качеството,
доказващи
съответствието на продуктите, които
могат да бъдат ясно идентифицирани
чрез
позоваване
на
технически
спецификации или стандарти, посочени в
обявлението или в документацията за
поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и
посочете какви други доказателства
могат
да
бъдат
представени:
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

Г: Стандарти
управление

за

осигуряване

на

[…]

[]

Да

[]

[]

Да[]

Не

Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

[]

Да

[]

Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

качеството

и

стандарти

за

екологично

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато
стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично
управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в
обявлението.
Стандарти
за
осигуряване
качеството
и
стандарти
екологично управление

на
за

Икономическият оператор ще може ли да

Отговор:

[]

Да

[]

Не
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представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартите
за
осигуряване
на
качеството,
включително
тези
за
достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и
посочете какви други доказателства
относно схемата за гарантиране на
качеството могат да бъдат представени:
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими
органи,
доказващи,
че
икономическият оператор отговаря на
задължителните
стандарти
или
системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и
посочете какви други доказателства
относно стандартите или системите за
екологично управление могат да бъдат
представени:
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

[……]

[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]
[]

Да

[……]

[]

Не

[……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
документа): [……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато
възлагащият
орган
или
възложителят
е
посочил
обективните
и
недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с
цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне
на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде
съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат
представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за
обществената
поръчка,
посочена
в
обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне,
процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя
Той

изпълнява

Отговор:
целите

и

[……]
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недискриминационните
критерии
или
правила,
които
трябва
да
бъдат
приложени, за да се ограничи броят на
кандидатите
по
следния
начин:
В случай, че се изискват
някои
сертификати
или други форми на
документални
доказателства,
моля,
посочете
за
всеки
от
тях,
дали
икономическият оператор разполага с
изискваните
документи:
Ако някои от тези сертификати или
форми на документални доказателства са
на разположение в електронен формат 44,
моля, посочете за всички от тях:

[…]

[]

Да

[]

Не 45

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа,
точно
позоваване
на
46
документацията): [……][……][……][……]

Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и
точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на
неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да
представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в
случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез
пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е
достъпна безплатно47; или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече
притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен
европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за
възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

44
45

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
47
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган
или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия
орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от
съответното съгласие за достъп.
48
В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от
Директива 2014/24/ЕС
46
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Образец № 2.1
/За обособени позиции от № 8 до № 10, включително/
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община
Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена позиция № …
…………………………… /наименование на обособената позиция/
от ………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..
(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото удостоверявамe и потвърждавамe, че разполагамe с пълната
документация за обществената поръчка.
С представяне на настоящото техническо предложение, декларирамe:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и
изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал.
3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект - .................... (..........словом....) работни дни
от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от
Възложителя.
2.
Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до
подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на
строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.
3.
Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за
издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт,
съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - ....................
(..........словом....) работни дни.
4.
Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената
документация – ………………., считано от получаване на писмо с описаните пропуски,
забележки и коментари.
5.
За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г.
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата
на дефекти, за наша сметка да участваме при констатирането им и да упражняваме
строителен надзор при отстраняването им.
6.
Ангажираме се да упражняваме функциите на координатор по безопасност и
здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен
акт обр. 15 (без забележки) за обекта.
7.
По време на изпълнение на строителните работи ще осигурим присъствието
на експерти от надзорния екип по всички части на проекта, които се изпълняват.
8.
Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с
проектните решения и ПСД;
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Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд;
Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;
Всички други приложими нормативни актове, съгласно българското и европейското
законодателства.
9.
Ще оказваме съдействие на националните и европейските съдебни, одитни
и контролни органи, на външни одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните
правомощия, произтичащи от общностното и българското законодателство за извършване
на проверки, инспекции, одит и др.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/ ............................/ ............................
..........................................................................................
...........................................................................................
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Образец № 2.2
/За обособени позиции от № 1 до № 7, включително и за обособена позиция № 12/
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община
Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена позиция № …
…………………………… /наименование на обособената позиция/
от ………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..
(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото удостоверявамe и потвърждавамe, че разполагамe с пълната
документация за обществената поръчка.
С представяне на настоящото техническо предложение, декларирамe:
1.
Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до
подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на
строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване на
обекта/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
2.
Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за
издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт,
съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - ....................
(словом) работни дни.
3.
Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената
документация –……………….(словом), считано от получаване на писмо с описаните
пропуски, забележки и коментари.
4.
За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г.
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата
на дефекти, за наша сметка да участваме при констатирането им и да упражняваме
строителен надзор при отстраняването им.
5.
Ангажираме се да упражняваме функциите на координатор по безопасност и
здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен
акт обр. 15 (без забележки) за обекта.
6.
По време на изпълнение на строителните работи ще осигурим присъствието
на експерти от надзорния екип по всички части на проекта, които се изпълняват.
7.
Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:
- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните
продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с проектните решения и
ПСД;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд;
- Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;
- Всички други приложими нормативни актове, съгласно българското и европейското
законодателства.
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8.
Ще оказваме съдействие на националните и европейските съдебни, одитни
и контролни органи, на външни одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните
правомощия, произтичащи от общностното и българското законодателство за извършване
на проверки, инспекции, одит и др.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/ ............................/ ............................
..........................................................................................
...........................................................................................
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Образец № 2.3
/За обособена позиция № 11/
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община
Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена позиция № 11
„Оценяване
на
съответствието
на
инвестиционни
проекти
за
обект:
„Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки
културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“
от ………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..
(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото удостоверявамe и потвърждавамe, че разполагамe с пълната
документация за обществената поръчка.
С представяне на настоящото техническо предложение, декларирамe:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и
изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал.
3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект - .................... (..........словом....) работни дни
от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от
Възложителя.
3.
Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената
документация –………………., считано от получаване на писмо с описаните пропуски,
забележки и коментари.
4.
Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:
- Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
(ЗКАИИП);
- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите
в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората
с увреждания;
- всички приложими нормативни актове, съгласно българското и европейското
законодателства.
5.
Ще оказваме съдействие на националните и европейските съдебни, одитни
и контролни органи, на външни одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните
правомощия, произтичащи от общностното и българското законодателство за извършване
на проверки, инспекции, одит и др.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
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Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/ ............................/ ............................
..........................................................................................
...........................................................................................
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Образец № 2а
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Долуподписаният/ната/................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име), с ЕГН.........................................................,
притежаващ/а
лична
карта
№.................................................,
издадена
на...............от.......................в
качеството
ми
на...............................................................(посочете
длъжността
при
участника)
на.........................................................................................................(посочете
наименованието на участника), регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция
по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ…………………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти,
собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена
позиция № … …………………………… /наименование на обособената позиция/
1. Информацията, съдържаща се в ………………………………….. (посочва се конкретната
част/части) на офертата ни, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа
търговска тайна.
2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя,
освен в предвидените от закона случаи.

Дата ………………… г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………………
/подпис/

Забележка:
1. Декларацията за конфиденциалност по Образец № 2.1 не е задължителна част и се
прилага по преценка на участника и при наличието на основания за това;
2. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовите
предложения от офертите им.

Образец № 3
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Д Е К Л А Р А Ц И Я

от ...........................................................................................................................,
(наименование на участника)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е
приложимо):...............................................................................,
представлявано от ..........................................................................................., (трите
имена и ЕГН)
в качеството му на .........................................................................................,
(длъжност)
Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти,
собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена
позиция № … …………………………… /наименование на обособената позиция/

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ...........2020 г.

Декларатор: ................................
(подпис и печат)
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Образец № 4.1
/За обособени позиции от № 1 до № 7, включително и за обособена позиция № 12/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община
Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена позиция № …
……………………………
/наименование
на
обособената
позиция/
от
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..
(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….
тел.: ..........................., факс: ..................................., e-mail: ....................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в обявената
от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на
строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет
обособени позиции”,
1. След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на
Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним Обособена
позиция № … …………………………… /наименование на обособената позиция/, при следните
финансови условия:
1.1. Обща цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството ………. /словом/ лв. без ДДС.
2. Предложената цена е окончателна и в нея са включени всички допълнителни, но
неупоменати, разходи, свързани с изпълнение на услугите.
3. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се взема
предвид изписаната с думи.
5. Цените в ценовите предложения на участниците трябва да бъдат посочени в
български лева до втория знак след десетичната запетая.
Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика
„Предлагани ценови параметри”. Ако в документацията има финансово предложение,
което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие.
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ПОДПИС и ПЕЧАТ:

………………………………………………….. (име и фамилия)
……………………………………………………(дата)
…………………………………………………..(длъжност на управляващия/представляващия участника)
…………………………………………………..(наименование на участника)
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Образец № 4.2
/За обособени позиции от № 8 до № 10, включително/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община
Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена позиция № …
……………………………
/наименование
на
обособената
позиция/
от
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..
(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….
тел.: ..........................., факс: ..................................., e-mail: ....................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в обявената
от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на
строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет
обособени позиции”, за Обособена позиция № … ……………………………
/наименование
на
обособената
позиция/
от
………………………………………………………………………………………………………………………
………..,
1. След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на
Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним Обособена
позиция № … …………………………… /наименование на обособената позиция/, при следните
финансови условия:
1.1. Обща цена в размер на ……… (…………………………) лева без ДДС и ……… (…………)
лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със
съществените изисквания към строежите - …………. /словом/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - ……….
/словом/ лв. без ДДС
2. Предложената цена е окончателна и в нея са включени всички допълнителни, но
неупоменати, разходи, свързани с изпълнение на услугите.
3. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се взема
предвид изписаната с думи.
5. Цените в ценовите предложения на участниците трябва да бъдат посочени в
български лева до втория знак след десетичната запетая.
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Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика
„Предлагани ценови параметри”. Ако в документацията има финансово предложение,
което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

………………………………………………….. (име и фамилия)
……………………………………………………(дата)
…………………………………………………..(длъжност на управляващия/представляващия участника)
…………………………………………………..(наименование на участника)
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Образец № 4.3
/За обособена позиция № 11/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община
Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена позиция № 11
„Оценяване
на
съответствието
на
инвестиционни
проекти
за
обект:
„Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки
културен
център
„Георги
Братанов“
–
гр.
Ямбол“
от
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..
(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….
тел.: ..........................., факс: ..................................., e-mail: ....................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в обявената
от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на
строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет
обособени позиции”, за Обособена позиция № 11 „Оценяване на съответствието
на инвестиционни проекти за обект: „Актуализация на инвестиционен проект за
обект „Ремонт на „Младежки културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“,
1. След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на
Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним Обособена
позиция № 11 „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти за обект:
„Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки културен център
„Георги Братанов“ – гр. Ямбол“, при следните финансови условия:
1.1. Цена за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със
съществените изисквания към строежите - …………. /словом/ лв. без ДДС;
2. Предложената цена е окончателна и в нея са включени всички допълнителни, но
неупоменати, разходи, свързани с изпълнение на услугата.
3. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се взема
предвид изписаната с думи.
5. Цените в ценовите предложения на участниците трябва да бъдат посочени в
български лева до втория знак след десетичната запетая.
Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика
„Предлагани ценови параметри”. Ако в документацията има финансово предложение,
което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие.
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ПОДПИС и ПЕЧАТ:

………………………………………………….. (име и фамилия)
……………………………………………………(дата)
…………………………………………………..(длъжност на управляващия/представляващия участника)
…………………………………………………..(наименование на участника)
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Образец № 5.1
за Обособена позиция № 1
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги
№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, ………………….. 2020 г., в гр. Ямбол, между:
ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, код по БУЛСТАТ
000970496, представлявана от …………………………, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от
една страна,
и
………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………,
БУЛСТАТ/ЕИК…………………, представлявано от ….……………………, в качеството му на
……………………………….., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“;
на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №
………………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка
с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка], за Обособена позиция № 1:
„Упражняване на строителен надзор на „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване
на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200,
възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез
изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град
Ямбол”,
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява строителен
надзор на „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на
разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на
преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход
при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол”, по смисъла на
Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото
приложение, наричани за краткост „Услугата“.
(2) Изпълнението на предмета на договора включва:
1. Упражняване на строителен надзор на обект "Ремонтно-възстановителни работи на
преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на разделително съоръжение на р.
Тунджа при гр. Ямбол при км 31+200”;
2. Упражняването на строителен надзор на обект: "Рибен проход при водоразделително
съоръжение на река Тунджа при град Ямбол";
3. Изготвяне на Окончателен доклад за строеж „Ремонтно-възстановителни работи по
укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200,
възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез
изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град
Ямбол”, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съставяне
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на Технически паспорт за строежа, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугата в съответствие с
предложената от него оферта, съставляваща съответно Приложения № 1 към този Договор
и представляваща неразделна част от него.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на
съответното обстоятелство.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от
Страните и е със срок на действие до издаване на разрешение за ползване на строеж
„Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително
съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник,
водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при
водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол”.
Чл. 5. Срокът за Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от
ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, е ……………… работни дни след
подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(Приложение № 15 към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството).
Чл. 6. Място на изпълнение на услугата е гр. Ямбол, разделително съоръжение на р.
Тунджа при гр. Ямбол при км 31+200.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугата, посочен в чл.1, ал.1 от настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на
………………………. /…………………/ лева без ДДС или …………….. /………………………./ лева с ДДС,
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляваща Приложение № 1, както следва:
1. Цена за упражняване на строителен надзор за обект "Ремонтно-възстановителни работи
на преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на разделително съоръжение на р.
Тунджа при гр. Ямбол при км 31+200” в размер на ………… (……………..) без включен ДДС,
съответно ……………………………….. (……………………………………………………………………..) с включен ДДС.
2. Цена за упражняване на строителен надзор за обект Рибен проход при
водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол" в размер на …………
(……………………) без включен ДДС, съответно ……………… (………………………………) с включен ДДС.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не
подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор.
(4) В случай, че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за
заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се
считат за включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай,
направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен,
Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно
определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително
споразумение.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок до 30
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(тридесет) дни, след:
1. представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад;
2. приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване;
3. подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 20 от Договора; и
4. издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за стойността
на всеки един от обектите по чл.7, ал.1 т.1 и т.2 от договора.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащането по чл.8 в срок до 30
(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията на договора.
Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
…………………………….
BIC: …………………………….
IBAN: …………………………….
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранция за изпълнение
Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната стойност на
обособената позиция.
Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с приложимото
право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7
(седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора.
Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол
Банков код (BIC): SOMBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301
Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция с възможност да се усвои изцяло
или частично, като изрично е записано, че е в полза на Възложителя и че е платима при
първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за
изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
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(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11, ал. 1, т. 3 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
[застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до
застрахователя.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение,
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение, на която и да е от услугите в
срок до 3 /три/ дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на
това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да
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допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 11 от Договора.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави/предоставя Услугата и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства, които го
поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на
действия по прекратяване на Договора;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугата в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и
да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение или съответна част от него;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички констатирани пропуски и/или
недостатъци в изпълнената Услуга;
5. да не приеме изпълнение на Услугата или на част от нея.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугата, когато отговаря на договореното, по реда и при
условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугата, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;
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4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
Специални права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите
участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди,
вписани по надлежния ред в Заповедната книга на строежа. Възражения срещу
предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен
срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до
произнасянето им строителството се спира.
2. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и
норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК, както и
да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения
при изпълнение на строителните и монтажни работи и да контролира отстраняването на
дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна
на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми
незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК.
3. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните
строително – монтажни работи, а при необходимост да предписва допълнителни
изпитвания на влаганите строителни продукти, за което незабавно да уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за строежа в
съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации,
техническата оферта, договора за строителство и останалите изисквания за изпълнение
Договора и въвеждане на строежа в експлоатация. Да упражнява строителен надзор чрез
квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части. В
изпълнение на тези задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за:
2.1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;
2.2. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти
технически спецификации, съгласно изискванията на приложимите български и
европейски стандарти и всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и
вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското
законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на
този Договор, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако
промяната не е изрично съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разрешена по съответния ред;
2.3. Качеството на влаганите строителни продукти, материали и изделия, и
съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и
посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква декларации за експлоатационни показатели, декларации за
характеристиките на строителните продукти и сертификати за качество на доставените от
строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува
предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.4. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на
актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите,
относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно
Наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и
протоколите, съставяни по време на строителството, и съхраняване на на един екземпляр
от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;
2.5. Спиране на строежа, ако се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал.
2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.
2.6. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в строителството, инженерно-техническите правила за защита
при бедствия и аварии; физическата защита на строежа; хигиена, опазване на здравето

109
и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната
среда;
2.7. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
2.8. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;
3. Да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве на строежа
съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи, вкл. да изпълни всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената
Наредба;
4. Да състави Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите въз основа на Окончателния доклад за
строежа, в срока, определен за изготвяне на Окончателния доклад за строежа;
5. След приключване на строежа, да изготви и подпише Окончателен доклад по чл.168,
ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра
на регионалното развитие и благоустройството;
6. Писмено да информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на
вменените му задължения, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и
необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;
7. Да упражнява контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за строителство, да изготви необходимата документация за издаване на
Удостоверението по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР;
8. Да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на
строежа в експлоатация до получаване на разрешение за ползване;
9. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти през гаранционните срокове и да контролира процеса на тяхното отстраняване
от Изпълнителя на Договора за строителство;
10. Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди,
причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията
си за срок, не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171 и 172 от ЗУТ и
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
Специални права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 29. Възложителят има право:
1. да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този
Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните
строително – монтажни работи, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това
да пречи на оперативната му дейност;
2. при необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за извършените
на строителните работи в обекта;
3. да изисква изпълнение в определени от него разумни срокове на препоръки, указания
и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи.
Чл. 30 Възложителят се задължава:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и всички необходими
документи;
2. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал до Обекта, както и до
оперативната информация за извършване на строително – монтажните работи;
3. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на
строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост
от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни
органи и да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение
предмета на Договора;
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4. да подписва всички актове, протоколи и други документи, необходими за
удостоверяване на изпълнените строително – монтажни работи и за въвеждане на
строежа в експлоатация;
5. да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от
специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 31. Предаването на доклада на услугата за упражняване на строителен надзор се
документира със съответен протокол за приемане и предаване, който се подписва от
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по
един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от
такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по
Договора.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугата по този Договор се извършва с
подписване на Приемо-предавателен протокол за приключване, със съответните
документи, на упражняването на строителен надзор.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 33. При просрочване изпълнението на което и да е задължение от изпълнението на
този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 %
(нула цяло и една десета на сто) от Цената за услугата за всеки ден забава, но не повече
от 40% (четиридесет на сто) от Стойността по чл. 7, ал.1 от Договора.
Чл. 34. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната част от
предмета на договора, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че
и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 35. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 40 % (четиридесет на сто) от Стойността
на Договора.
Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три)
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен;
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. при неосигуряване на финансиране в тримесечен срок от сключването от всяка от
страните без предизвестие на основание на чл.114 от ЗОП.
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Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението в срок до 10 (десет) дни, считано
от подписване на приемо-предавателния, респективно получаване на Възлагателно
писмо, съгласно уговореното в чл.5, ал.1 от настоящия договор;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на която и да е част от предмета на
договора, посочени в чл.1 ал.2 от настоящия договор за повече от 10 (десет) дни;
3. в случай, че по време на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от
причините, загуби правото да извършва дейност в обхвата на Услугата, включително при
прекратяване действието на удостоверението / лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или при изтичане срока на това удостоверение
/ този лиценз и непродължаването му в Срока на Договора;
4. в случай, че срокът на валидност на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застраховка
"Професионална отговорност", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ изтече в Срока на Договора
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента
на изтичането на срока на тази застраховка;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълненото и прието по установения ред от предмета на
договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер,
по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ……………………………………
Тел.: …………………………………….
Факс: ……………………………..
Лице за контакт: …………………………..
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ……………………………………..
Тел.: …………………………….
e-mail: …………………………………………
Лице за контакт: …………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
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3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените
лица за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3
(три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Чл. 42. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Чл. 43. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между
Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за
решаване от компетентния български съд.
Чл. 44. Този Договор се състои от 7 (седем) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.:
Чл. 45. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Образец № 5.2
за Обособени позиция от № 1 до № 7 и № 12
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги
№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, ………………….. 2020 г., в гр. Ямбол, между:
ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, код по БУЛСТАТ
000970496, представлявана от …………………………, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от
една страна,
и
………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………,
БУЛСТАТ/ЕИК…………………, представлявано от ….……………………, в качеството му на
……………………………….., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“;
на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №
………………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка
с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка], за Обособена позиция №
…………: „…………………………………………………………………………………………………………………………………………”,
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява строителен
надзор на обект „…………………………………………”, по смисъла на Закона за устройство на
територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение, наричани за
краткост „Услугата“.
(2) Изпълнението на предмета на договора включва:
1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в
задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
2. Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
3. Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
4. Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба
№ 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
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5. Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за
ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на
съответната Обособена позиция;
6. Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на
строежа по съответната обособена позиция.Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
предостави Услугата в съответствие с предложената от него оферта, съставляваща
съответно Приложения № 1 към този Договор и представляваща неразделна част от него.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на
съответното обстоятелство.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от
Страните и е със срок на действие до издаване на разрешение за ползване/удостоверение
за въвеждане в експлоатация на обект „………………………………………………………………………………….”.
Чл. 5. Срокът за Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от
ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, е ……………… работни дни след
подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(Приложение № 15 към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството).
Чл. 6. Място на изпълнение на услугата е гр. Ямбол, ……………………………………………………………..
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугата, посочена в чл.1, ал.1 от настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на
………………………. /…………………/ лева без ДДС или …………….. /………………………./ лева с ДДС,
(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляваща Приложение № 1.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не
подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор.
(4) В случай, че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за
заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се
считат за включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай,
направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен,
Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно
определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително
споразумение.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок до 30
(тридесет) дни, след:
1. представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад;
2. приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване;
3. подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 20 от Договора; и
4. издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за стойността
на услугата.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащането по чл.8 в срок до 30
(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията на договора.
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Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
…………………………….
BIC: …………………………….
IBAN: …………………………….
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранция за изпълнение
Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната стойност на
обособената позиция.
Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с приложимото
право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7
(седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора.
Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол
Банков код (BIC): SOMBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301
Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция с възможност да се усвои изцяло
или частично, като изрично е записано, че е в полза на Възложителя и че е платима при
първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за
изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11, ал. 1, т. 3 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
[застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до
застрахователя.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение,
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение, на която и да е от услугите в
срок до 3 /три/ дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на
това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 11 от Договора.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави/предоставя Услугата и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства, които го
поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на
действия по прекратяване на Договора;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугата в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и
да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение или съответна част от него;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички констатирани пропуски и/или
недостатъци в изпълнената Услуга;
5. да не приеме изпълнение на Услугата или на част от нея.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугата, когато отговаря на договореното, по реда и при
условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугата, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;
4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
Специални права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите
участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди,
вписани по надлежния ред в Заповедната книга на строежа. Възражения срещу
предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен
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срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до
произнасянето им строителството се спира.
2. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и
норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК, както и
да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения
при изпълнение на строителните и монтажни работи и да контролира отстраняването на
дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна
на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми
незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК.
3. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните
строително – монтажни работи, а при необходимост да предписва допълнителни
изпитвания на влаганите строителни продукти, за което незабавно да уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за строежа в
съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации,
техническата оферта, договора за строителство и останалите изисквания за изпълнение
Договора и въвеждане на строежа в експлоатация. Да упражнява строителен надзор чрез
квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части. В
изпълнение на тези задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за:
2.1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;
2.2. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти
технически спецификации, съгласно изискванията на приложимите български и
европейски стандарти и всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и
вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското
законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на
този Договор, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако
промяната не е изрично съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разрешена по съответния ред;
2.3. Качеството на влаганите строителни продукти, материали и изделия, и
съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и
посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква декларации за експлоатационни показатели, декларации за
характеристиките на строителните продукти и сертификати за качество на доставените от
строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува
предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.4. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на
актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите,
относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно
Наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и
протоколите, съставяни по време на строителството, и съхраняване на на един екземпляр
от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;
2.5. Спиране на строежа, ако се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал.
2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.
2.6. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд в строителството, инженерно-техническите правила за защита
при бедствия и аварии; физическата защита на строежа; хигиена, опазване на здравето
и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната
среда;
2.7. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
2.8. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;
3. Да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве на строежа
съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи, вкл. да изпълни всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената
Наредба;
4. Да състави Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от
2006 г. за техническите паспорти на строежите въз основа на Окончателния доклад за
строежа, в срока, определен за изготвяне на Окончателния доклад за строежа;
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5. След приключване на строежа, да изготви и подпише Окончателен доклад по чл.168,
ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра
на регионалното развитие и благоустройството;
6. Писмено да информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на
вменените му задължения, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и
необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;
7. Да упражнява контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по
Договора за строителство, да изготви необходимата документация за издаване на
Удостоверението по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР;
8. Да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на
строежа в експлоатация до получаване на разрешение за ползване;
9. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани
дефекти през гаранционните срокове и да контролира процеса на тяхното отстраняване
от Изпълнителя на Договора за строителство;
10. Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди,
причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията
си за срок, не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171 и 172 от ЗУТ и
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
Специални права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 29. Възложителят има право:
1. да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този
Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните
строително – монтажни работи, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това
да пречи на оперативната му дейност;
2. при необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за извършените
на строителните работи в обекта;
3. да изисква изпълнение в определени от него разумни срокове на препоръки, указания
и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи.
Чл. 30 Възложителят се задължава:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и всички необходими
документи;
2. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал до Обекта, както и до
оперативната информация за извършване на строително – монтажните работи;
3. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на
строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост
от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни
органи и да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение
предмета на Договора;
4. да подписва всички актове, протоколи и други документи, необходими за
удостоверяване на изпълнените строително – монтажни работи и за въвеждане на
строежа в експлоатация;
5. да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от
специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 31. Предаването на доклада на услугата за упражняване на строителен надзор се
документира със съответен протокол за приемане и предаване, който се подписва от
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по
един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
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2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от
такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по
Договора.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугата по този Договор се извършва с
подписване на Приемо-предавателен протокол за приключване, със съответните
документи, на упражняването на строителен надзор.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 33. При просрочване изпълнението на което и да е задължение от изпълнението на
този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 %
(нула цяло и една десета на сто) от Цената за услугата за всеки ден забава, но не повече
от 40% (четиридесет на сто) от Стойността по чл. 7, ал.1 от Договора.
Чл. 34. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната част от
предмета на договора, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че
и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 35. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 40 % (четиридесет на сто) от Стойността
на Договора.
Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три)
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен;
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. при неосигуряване на финансиране в тримесечен срок от сключването от всяка от
страните без предизвестие на основание на чл.114 от ЗОП.
Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението в срок до 10 (десет) дни, считано
от подписване на приемо-предавателния, респективно получаване на Възлагателно
писмо, съгласно уговореното в чл.5, ал.1 от настоящия договор;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на която и да е част от предмета на
договора, посочени в чл.1 ал.2 от настоящия договор за повече от 10 (десет) дни;
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3. в случай, че по време на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от
причините, загуби правото да извършва дейност в обхвата на Услугата, включително при
прекратяване действието на удостоверението / лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване
на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или при изтичане срока на това удостоверение
/ този лиценз и непродължаването му в Срока на Договора;
4. в случай, че срокът на валидност на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застраховка
"Професионална отговорност", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ изтече в Срока на Договора
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента
на изтичането на срока на тази застраховка;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълненото и прието по установения ред от предмета на
договора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер,
по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ……………………………………
Тел.: …………………………………….
Факс: ……………………………..
Лице за контакт: …………………………..
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ……………………………………..
Тел.: …………………………….
e-mail: …………………………………………
Лице за контакт: …………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените
лица за контакт.
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(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3
(три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Чл. 42. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Чл. 43. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между
Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за
решаване от компетентния български съд.
Чл. 44. Този Договор се състои от 7 (седем) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.:
Чл. 45. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Образец № 5.3
/За обособени позиции от № 8 до № 10, включително/

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги
№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, ………………….. 2020 г., в гр. Ямбол, между:
ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, код по БУЛСТАТ
000970496, представлявана от …………………………, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от
една страна,
и
………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………,
БУЛСТАТ/ЕИК…………………, представлявано от ….……………………, в качеството му на
……………………………….., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“;
на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №
………………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка
с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка], обособена позиция № …
„………………………………………….“
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: „Оценка на
съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор
на обект „……………………………………………….“, наричани за краткост „Услугите“.
(2) Изпълнението на услугите включва:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички
части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ,
включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“
съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато
съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ
съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки
за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и
въвеждане в експлоатация на строежа в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно
разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
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- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за
строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по
геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от
Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от
ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа
съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на
строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа до издаване на
Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване на строежа;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на
строежа.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2 и 3] към този Договор („Приложенията“)
и представляващи неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от
настъпване на съответното обстоятелство.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на ……………….. 2020 г., на датата на която е регистриран в
деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на
Договора.
Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Услугите е както следва:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и
изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 17 и ал. 3, т.1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект – ………………………………, посочен в
офертата на участника.
2. Срок за упражняване на строителен надзор е периода от подписването на
Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за
приемане на строежа (без забележки) и издаване на Разрешение за ползване на обекта,
съгласно чл.177, ал.2 и 3 от ЗУТ и предаването им на Възложителя.
(2) Отговорностите по договора са съгласно чл. 168 ал. 7 от ЗУТ до изтичане на
гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени в чл. 20 на Наредба № 2
от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти (ДВ 72/15.08.03 година).
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е …………………………………………………………………………….
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) Общата цена за изпълнение на услугите е в размер на ……… (…………………………)
лева без ДДС и ……… (…………) лева с ДДС, от които:
- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените
изисквания към строежите - …………. /словом/ лв. без ДДС;
- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - ………. /словом/ лв.
без ДДС
(2) В стойността са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
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Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите
подизпълнители, ако има такива, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито
и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Посочената стойност, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на
промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
Чл. 8. (1) Плащанията по чл. 7 се извършва по следната банкова сметка с титуляр
Изпълнителя:
BIC:
IBAN:
БАНКА:
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
Чл. 9. (1). Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 7 се извършва по банков път, както
следва:
1. Окончателно плащане за „Изготвяне оценка за съответствие“, в срок до 30
(тридесет) календарни дни след предаване на оценката с приемно-предавателен протокол
и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчна фактура за
дължимата сума.
2. Окончателно плащане за „Упражняване на надзор по време на строителството“,
в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на всички дейности,
подписването на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на
изпълнението по Договора и получаване на разрешение за ползване и издаване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчна фактура за дължимата сума.
(2) Плащане се дължи за реално извършена услуга;
(3) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за
местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на
задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се
възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен
документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.
(4)
Когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е
сключил
договор/договори
за
подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 27, ал. 1 от договора.
Чл. 10. (1) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и
изискванията на ПРСР, като задължително съдържат следните реквизити:
Получател: Община Ямбол
Адрес:
ЕИК
ИН по ЗДДС:
Получил фактурата:
- Кмет на Община Ямбол
Номер на документа, дата и място на съставяне
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранция за изпълнение
Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната стойност на
обособената позиция.
Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с приложимото
право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
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Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7
(седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора.
Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол
Банков код (BIC): SOMBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301
Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция с възможност да се усвои изцяло
или частично, като изрично е записано, че е в полза на Възложителя и че е платима при
първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за
изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11, ал. 1, т. 3 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
[застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до
застрахователя.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
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неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение,
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение, на която и да е от услугите в
срок до 3 /три/ дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на
това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 11 от Договора.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 10 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
Договора;
2. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
3. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
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4. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 7 /седем/ дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3
(три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща
копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
5. Да изготви оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на
всички части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ,
включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“
съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато
съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6
от ЗУТ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените
оценки за съответствие и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за
съответствие;
6. Да оказва съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на
обособената позиция.
7. Да упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и
съответствието на извършващото се строителство със законовите изисквания;
строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитаро-хигиенните,
екологичните, и противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционните
проекти, договора за строителните работи. По време на изпълнение на строителните и
монтажни работи на строителната площадка, в периода от възлагането им до подписване
на Констативен акт образец 15, изпълнителят осигурява постоянно /ежедневно/
присъствие на упълномощен свой представител, който при необходимост да осигурява
експерти от екипа на Изпълнителя по съответна проектна част, като при поискване
представя пред Възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в
присъствие на Възложителя. Задължително е и ежедневното присъствие на координатора
по безопасност и здраве, който може да изпълнява и функциите на упълномощеното лице
по изречение първо;
8. Да координира строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;
9. Да контролира, отчита и удостоверява вида на извършените СМР на обекта, проверява
съответствието и подписва количествените сметки представени от Изпълнителя за
извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя;
10. Да осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията
на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството (ДВ, бр. 72/2003);
11. Да осигурява спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи и останалите нормативни актове, уреждащи тази
материя;
12. Да осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на
строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната
среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
13. Да контролира съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните
продукти;
14. Да осигурява предприемането на всички необходими мерки с цел недопускане на
увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
15. Да проверява и подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи,
издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на
изпълнените работи;
16. Да дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните
дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите
проекти;
17. Да обсъжда с изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности
възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК за всяко
нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението;
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18. Да изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа;
19. Преди да разреши изпълнението на строителните работи, извършва проверка и
установява съответствието на строежа с одобрения проект, разрешението за строеж и
протокола за определяне на строителна линия и ниво;
20. Да информира Възложителя за всички недостатъци и потенциални проблеми,
идентифицирани при изработването на документацията и мястото по проекта;
21. Да изгражда качествена система за контрол и на тази база прави преоценка на плана
на строителя за осигуряване на качество;
22. Да съгласува работната програма на строителя и методите за изпълнение на
работите;
21. Да проверява и одобрява плана за безопасност на строителя;
22. Да инспектира строителните работи и проверява дали изпълнението отговаря на
спецификациите и проектната техническа документация;
23. Да осъществява мониторинг на прогреса на работите чрез сравняване на актуалния
прогрес с одобрената програма и ако работите изостават от програмата, изисква от
строителя да предприеме съответните мерки за подобряване на работния прогрес;
24. Да контролира изпълнението на работните планове на строителя;
25. Да предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в
управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да
възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи и
прекъсване или забавяне на напредъка на работите;
26. При промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение,
изисква от строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с
необходимите ресурси, за да завърши работите в първоначално уговорения срок за
приключване на строителството;
27. Да провежда регулярни инспекции на мястото, за да провери качеството на
изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и добрите
инженерни практики;
28. Да следи и контролира качеството на работата на строителя и верността на
резултатите от изпитванията за контрол на качеството;
29. Да изготвя всякакви промени, отнасящи се до количеството работи и периода за
завършването им, ако са необходими за мястото, като получи одобрението на
Възложителя преди това, в случай че промените засягат стойността на договора и/или
периода за завършване на работите;
30. Да издава инструкции за отстраняване/ поправка на всички работи, които не
отговарят на изискванията;
31. Да изисква изготвянето на екзекутивната документация и другата техническа
документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя в
предвидените от закона случаи;
32. Да подписва съвместно с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните
дейности изготвената екзекутивна документация и я представя на съответните органи
съгласно чл. 175 и следващите от ЗУТ;
33. Да внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал
разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;
34. Да участва при съставянето констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, след
завършване
на
строително-монтажните
работи,
съвместно
с
Възложителя
и
Изпълнителите
на
проектирането
и
строително-монтажните
дейности,
който
удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената
екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения
договор. С този акт се извършва предаването на строежа от Изпълнителя на строителномонтажните дейности на Възложителя;
35. Да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа
по чл. 170, ал. 3 ЗУТ;
36. Да изготви технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба
№5 /28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническите паспорти за
всички строежи се представят в 2 (два) оригинала на хартиен и в 1 (един) екземпляра на
електронен носител;
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37. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо
строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Докладът се изготвя
след подписване на констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 на МРРБ и се
представя на органите на ДНСК за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.
38. Да извършва всяка друга дейност необходима за точното и качествено извършване на
строителния надзор на обекта, съобразно нормативните изисквания.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да упражнява лично или чрез упълномощено лице цялостен контрол върху дейността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да извършва проверки на документите, качеството, количествата, стадиите на
изпълнение, техническите параметри и други, свързани с изпълнението на настоящия
договор.
3. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на член от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друго
лице, отговарящо на съответните изисквания.
4. Да откаже да приеме обекта или части от него, ако открие съществени недостатъци.
5. Да откаже да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора.Това право отпада
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята работа в даден
му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.
6. По всяко време на иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените СМР,
касаещи осъществявания строителен надзор.
7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните
дейности, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
8. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители.
9. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. 44 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на чл. 16 от Договора;
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 27. (1) Предаването на изпълнението на всяка от Услугите се документира с
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от
Страните („Приемо-предавателен протокол“).
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
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2. Да поиска преработване и/или допълване, в определен от него срок, като в такъв
случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и
е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на
изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ
срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от
такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен:
1. от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения
резултат, или
2. от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое
обстоятелство настъпва последно;
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за под изпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя.
Чл. 28. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или
пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение
по този договор.
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове
по причини, независещи от него.
Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е
нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна
отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и
нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е
със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Чл. 27.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица - допуснати от него до
обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.
ІX.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от
Цената за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 30 % (тридесет на сто)
от стойността на съответния период.
Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло
и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В
случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет на сто) от Стойността на
Договора.
Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 5, ал.2 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7
(седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. при отнемане на Удостоверението/Документа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
дейностите по чл.166, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на всяка от Страните.
Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на която и да е от Услугите в срок
до 3 (три) работни дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на
поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано
от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на
спорове по този Договор.
Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
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Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия
– според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
Спазване на приложими норми
Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители /ако
е приложимо/ е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в
частност,
всички приложими 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, съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и
ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.]
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези
задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде
безпричинно отказано или забавено.
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Авторски права
Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който
биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито
права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че
трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и
понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на
трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. [Страните се съгласяват, че за
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за
изпълнение на поетите с Договора задължения.]
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
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изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност
за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 49. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Уведомления
Чл. 50. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер,
по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените
лица за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7
(седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език
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Чл. 51. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети
и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Чл. 52. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Разрешаване на спорове
Чл. 53. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между
Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за
решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
Чл. 54. Този Договор се състои от …. (……) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изълнителя.
Приложения:
Чл. 55. Към този
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
– Техническа спецификация;
– Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Гаранция за изпълнение.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Образец № 5.4
/За обособена позиция от № 11/

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги
№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, ………………….. 2020 г., в гр. Ямбол, между:
ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, код по БУЛСТАТ
000970496, представлявана от …………………………, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от
една страна,
и
………………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………………,
БУЛСТАТ/ЕИК…………………, представлявано от ….……………………, в качеството му на
……………………………….., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно
„Страна“;
на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №
………………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка
с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка], обособена позиция № 11
„Оценяване
на
съответствието
на
инвестиционни
проекти
за
обект:
„Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки
културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: „Оценяване на
съответствието на инвестиционни проекти за обект: „Актуализация на
инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки културен център „Георги
Братанов“ – гр. Ямбол“, наричани за краткост „Услугите“.
(2) Изпълнението на услугите включва:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички
части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ,
включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“
съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато
съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ
съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки
за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж;
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2 и 3] към този Договор („Приложенията“)
и представляващи неразделна част от него.

138
Чл. 3. В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от
настъпване на съответното обстоятелство.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на ……………….. 2020 г., на датата на която е регистриран в
деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на
Договора.
Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Услугите е както следва:
1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и
изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 17 и ал. 3, т.1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект – ………………………………, посочен в
офертата на участника.
(2) Отговорностите по договора са до влизане в сила на разрешението за строеж.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е …………………………………………………………………………….
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 7. (1) Общата цена за изпълнение на услугите е в размер на ……… (…………………………)
лева без ДДС и ……… (…………) лева с ДДС, от които:
(2) В стойността са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите
подизпълнители, ако има такива, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито
и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Посочената стойност, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на
промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
Чл. 8. (1) Плащанията по чл. 7 се извършва по следната банкова сметка с титуляр
Изпълнителя:
BIC:
IBAN:
БАНКА:
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
Чл. 9. (1). Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 7 се извършва по банков път, в срок до 30
(тридесет) календарни дни след предаване на оценката с приемно-предавателен протокол
и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчна фактура за
дължимата сума.
(2) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за
местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на
задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се
възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен
документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.
(3)
Когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е
сключил
договор/договори
за
подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 27, ал. 1 от договора.
Чл. 10. (1) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и
изискванията на ПРСР, като задължително съдържат следните реквизити:
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Получател: Община Ямбол
Адрес:
ЕИК
ИН по ЗДДС:
Получил фактурата:
- Кмет на Община Ямбол
Номер на документа, дата и място на съставяне
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранция за изпълнение
Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната стойност на
обособената позиция.
Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с приложимото
право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7
(седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора.
Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол
Банков код (BIC): SOMBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301
Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция с възможност да се усвои изцяло
или частично, като изрично е записано, че е в полза на Възложителя и че е платима при
първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за
изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
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застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11, ал. 1, т. 3 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
[застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до
застрахователя.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение,
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение, на която и да е от услугите в
срок до 3 /три/ дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на
това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 11 от Договора.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
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Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 10 от
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
Договора;
2. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
3. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
4. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 7 /седем/ дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3
(три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща
копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
5. Да обсъжда с изпълнителите на проектирането възникналите проблеми и да
информира Възложителя за всяко нарушение на нормативни разпоредби в тридневен
срок след нарушението;
6. Да изготви оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на
всички части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ,
включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“
съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато
съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6
от ЗУТ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените
оценки за съответствие и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за
съответствие;
7. Да оказва съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на
инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на
обособената позиция.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да упражнява лично или чрез упълномощено лице цялостен контрол върху дейността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Да извършва проверки на документите, качеството, количествата, стадиите на
изпълнение, техническите параметри и други, свързани с изпълнението на настоящия
договор.
3. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на член от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друго
лице, отговарящо на съответните изисквания.
4. Да откаже да приеме обекта или части от него, ако открие съществени недостатъци.
5. Да откаже да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора.Това право отпада
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята работа в даден
му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.
6. По всяко време на иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените СМР,
касаещи осъществявания строителен надзор.
7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните
дейности, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
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8. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители.
9. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл. 44 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно
клаузите на чл. 16 от Договора;
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 27. (1) Предаването на изпълнението на всяка от Услугите се документира с
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от
Страните („Приемо-предавателен протокол“).
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. Да поиска преработване и/или допълване, в определен от него срок, като в такъв
случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и
е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на
изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ
срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от
такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен:
1. от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения
резултат, или
2. от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое
обстоятелство настъпва последно;
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за под изпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя.
Чл. 28. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или
пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение
по този договор.
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове
по причини, независещи от него.
Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е
нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна
отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и
нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е
със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Чл. 27.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица - допуснати от него до
обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.
ІX.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

143
Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от
Цената за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 30 % (тридесет на сто)
от стойността на съответния период.
Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло
и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В
случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет на сто) от Стойността на
Договора.
Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 5, ал.2 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7
(седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
6. при отнемане на Удостоверението/Документа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
дейностите по чл.166, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на всяка от Страните.
Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на която и да е от Услугите в срок
до 3 (три) работни дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на
поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
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Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано
от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на
спорове по този Договор.
Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия
– според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.
Спазване на приложими норми
Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители /ако
е приложимо/ е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в
частност,
всички приложими 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, съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и
ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.]
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези
задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде
безпричинно отказано или забавено.
Авторски права
Чл. 45. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който
биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито
права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай, че
трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и
понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на
трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
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Чл. 46. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
Чл. 47. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
Чл. 48. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. [Страните се съгласяват, че за
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за
изпълнение на поетите с Договора задължения.]
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност
за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл. 49. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Уведомления
Чл. 50. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер,
по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените
лица за контакт.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7
(седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език
Чл. 51. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети
и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
Чл. 52. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Разрешаване на спорове
Чл. 53. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между
Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за
решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
Чл. 54. Този Договор се състои от …. (……) страници и е изготвен и подписан в 3 (три)
еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изълнителя.
Приложения:

148
Чл. 55. Към този
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
– Техническа спецификация;
– Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– Гаранция за изпълнение.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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ОБРАЗЕЦ № 6

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА
в процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
с предмет:
„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти,
собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за обособена
позиция № … „………………………………………………………………………………………………“
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

№

Документ (съдържание)

Вид
документ
(оригинал или
заверено
копие)

Количество на
документите
(бр.стр.)

От
страница
до
страница

1
2
3
4
…

Дата: ………………….

Подпис и печат: …......................

гр. ....................

(име, длъжност)

