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ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата:12-08-29/23.11.2016 год. 

  

 
Възложител: Община Ветово 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00645 
Адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2 
Лице за контакт  Соня Цанкова 
Телефон: 08161 2253 
E-mail: vetovo@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 
 

Обект на поръчката: 

[х] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията 
на община Ветово“. 
  

Кратко описание: Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл.3, ал.1
т.1,б“а“, предложение първо от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е „Основен ремонт на
общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово“. В обхвата на поръчката са
включени следните подобекти:  

Подобект №1: „Основен ремонт на общински път RSE 3058- Смирненски-Помпена
станция-от км 0+000 до км. 3+900, гр. Ветово;  

Подобект №2: „Основен ремонт на общински път RSE 3064- Сеново-Гробищен парк
от км.0+“000 до км. 1+100, гр. Ветово;  

„Подобект №3:“Основен ремонт на общински път RSE 3068- местността „хижата“ –от
км. 0+000 до км.4+500, гр. Ветово; 

Подобект №4: „ Основен ремонт на улици в гр. Ветово“; 
Подобект №5: „Основен  ремонт на  улици в гр. Глоджево“; 
Подобект №6: „Основен ремонт на улици в с. Смирненски“. 



Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, 
съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания се съдържат в 
Техническата спецификация, неразделна част от обявата.  

  
Място на извършване: Община Ветово 

Срок за изпълнение  - Срокът за изпълнение  предмета на цялата обществена поръчката  
е по предложение на участниците и е посочен в Техническото предложение на участниците, 
като започва да тече с подписване на договора, откриване на строителна площадка и 
приключва със съставянето на акт Обр.19 за установяване годността за приемане на строежа, 
съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и за последния подобект. 

Предвидените в предмета на поръчката дейности следва да се изпълнят за не повече от 
90 (деветдесет) календарни дни.  

Участниците, които предложат срок за изпълнение по-дълъг от определения 
максимален срок от 90 (деветдесет) календарни дни, ще  бъдат отстранени  от  
участие в настоящата обществена поръчка.   

  
Обща прогнозна стойност на поръчката: 250666.00 лв. (двеста и петдесет хиляди, 

шестстотин шестдесет и шест лева) без ДДС, формирана като сбор от прогнозните стойности 
на шестте подобекта, включени в обхвата на поръчката, както следва: 

          Подобект №1:„Основен ремонт на общински път RSE 3058- Смирненски-Помпена 
станция-от км 0+000 до км. 3+900 – 25 000.00 лв. без ДДС; 

Подобект №2: „Основен ремонт на общински път RSE 3064- Сеново-Гробищен парк
от км.0+“000 до км. 1+100 -25 000.00 лв. без ДДС;  

Подобект №3: “Основен ремонт на общински път RSE 3068- местността „хижата“ –от
км. 0+000 до км.4+500 – 22 333.00 лв. без ДДС; 

       Подобект №4: „Основен ремонт на улици в гр. Ветово“ – 75 000.00 лв. без ДДС; 
       Подобект №5: „Основен ремонт на улици в гр. Глоджево“ – 75 000.00 лв  без ДДС; 
       Подобект №6: „Основен ремонт на улици в с. Смирненски“ – 28333.00 лв. без ДДС. 

 
          Определената от възложителя обща прогнозна стойност на обществената поръчка и 
прогнозните стойности на отделните подобекти  представляват максимални цени за 
изпълнение на обществената поръчка като цяло, както и за включените в обхвата й 
подобекти.   

Оферти, надхвърлящи горепосочените прогнозни стойности  на обществената 
поръчка като цяло, както и прогнозните стойности на отделните подобекти ще 
бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това предварително 
обявено условие.  

Финансирането на настоящата поръчка е осигурено от Централния бюджет. 
Начин на плащане:- плащанията  по договора се извършват  по банков път (банкова 

сметка, посочена от изпълнителя) в български лева, при спазване на реда и условията, 
посочени в проекта на договора. 
 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 
 



 

Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [……] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
1.Общи изисквания към участниците в процедурата 

1.1 Участник в процедура за възлагане на обществената 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 строителство съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено. 
Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно лице ако може 
самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен. 
1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в 
обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 
самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. 
1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:  
§ 1, т. 13  от ДР на ЗППЦК „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. 
§ 1, т. 14  от ДР на ЗППЦК  „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. 
1.4. Когато участник в процедурата е обединение същото представя към офертата си копие 
от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 
а/ правата и задълженията на участниците в обединението; 
б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 
г/ определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената 
поръчка.  
1.5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 



представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи 
съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 
 

Изисквания за личното състояние:  
2.Изисквания към личното състояние на участниците в процедурата 
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участник, когато: 
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 10.1.1, в друга държава членка или трета страна; 
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако 
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 
по акт, който не е влязъл в сила; 
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
2.1.5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва 
да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка. 
 
Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7от ЗОП се 
прилагат за лицата, които представляват участника, както следва: 
а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
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 във връзка с чл. 244, ал. 1 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) в случаите по б. „а“ – „ж“ – и прокуристите, когато има такива. Когато лицето има повече 
от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 
власт е включена територията на Република България. 



и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, 
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени. 
 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява. 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията 
на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението. 

Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП 

1. При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП със собственоръчно подписани 
декларации. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява 
от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се 
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Декларациите се 
представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
2. Преди сключване на договора за обществената поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 
3. При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за 
изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОП: 
3.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост; 
3.2. 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. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават 
документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 
правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен 
орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията 
или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП 
и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 
56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:
1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 



2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
 Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС, а за 
чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата 
членка, в която са установени, за строежи минимум  II-ра група,   IV-та  категория. 
 
Икономическо и финансово състояние: Участниците, следва да имат и да поддържат за целия 
период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка 
„Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ с 
минимална застрахователна сума в размер на 100000.00 лв. (сто хиляди лева). 
  
Технически и професионални способности:  
1. Участниците през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата 
обществена поръчка на минимум 3 обекта.  
Под „строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка“ 
следва да се разбира строителство, включващо СМР по изграждане и/или реконструкция 
и/или рехабилитация на пътна и/или улична мрежа с асфалтова настилка. 
 
 2. Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които 
ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно:  
2.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или 
еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба;  
2.2. Координатор по безопасност и здраве –  отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от 
Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба. 
 

Специфични основания за изключване: 
 
Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва 

да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 и 
чл.3а от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях  лица и техните 
действителни собственици 
 

Деклариране на липсата на специфични основания за изключване и 
съответствието с критерите за подбор: 

При подаване на оферта участникът декларира_липсата на основанията за 
отстраняване по т. 2. и съответствието с критериите за подбор,  чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен, са длъжни да предоставят информация. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 
тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа съответната информация.



Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗОП участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е 
бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, 
че съдържащата се в него информация все още е актуална. 

Участниците могат да използват въможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен 
пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно 
ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, 
с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 
публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

Участникът удостоверява липсата на основанието по т. 1. с попълване на Част III: 
Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени от националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на 
държава членка от ЕЕДОП. 

Участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор  с попълване на 
Част IV: Критерии за подбор, раздели А-Г в приложимите полета от ЕЕДОП, съгласно 
зададените минимални изисквания на Възложителя. 

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се 
попълват ЕЕДОП на другите лица. 

При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка 
на образеца, съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, указанията, дадени от 
Възложителя, както и настоящите разписани указания. 

         Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
съответствието с поставените критерии за подбор  и удостоверяващи липсата на 
специфичните основания за изключване. Документите се представят и  за подизпълнителите 
и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му 
били предоставени от участника или са му служебно известни. 
 
  
 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
  
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 
 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  
  



Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 08.12.2016 год.                       Час: 17:00 
  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 07.02.2017  год.                    Час: 17:00  
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 09.12.2016 год, 09:00 часа. 
  
Място на отваряне на офертите: община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, заседателна 
зала. 
  

 
Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
Друга информация 
 
1. Срок на валидност на офертите 
Срокът на валидност на офертите е до 07.02.2017 год., 17:00 ч. включително, съгласно настоящата 
обява. 
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на 
офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 
Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с 
по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на 
Възложителя. 
2. Подаване на оферти 
Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се представя на български 
език. 
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от 
Възложителя. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не 
може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само 
в едно обединение. 
Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална 
заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала", подпис и мокър печат 
/ако има такъв/, всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език 
или в превод на български език, ако в предложението са включени документи, референции или 
сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от официален превод на български 
език. 
Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата обява и да бъде оформена по 
приложените към обявата образци. Условията в образците към обявата са задължителни за 
участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 
Офертите 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 на 
Община Ветово, град Ветово, ул. „Трети март“ №2. 
Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва 
наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на 
поръчката. 



  3. Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи: 
3.1. Опис на представените документи, съгласно Образец № 1 към настоящата документация;
3.2. 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 Образец № 2 към 
настоящата документация; 
3.3 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 
3.4 Документите по чл. 37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо. 
3.5 Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП(Образец 3.1), ако е приложимо. 
3.6. Техническо предложение, съдържащо: 
       а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника; 
       б) Предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да включва попълнен и подписан 
Образец № 3 – оригинал и следните приложения към него: 
            1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена 
диаграма на работната ръка.  Графикът следва да представя строителната програма на участника, 
като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на 
строителните процеси.  Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните 
строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен 
план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма 
време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една предвидена 
дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни наети лица за всяка една 
операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на 
необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линейния 
график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите 
спецификации, , както и с НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността 
на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.   
             2. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата спецификация.  
 Строителната програма не подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на 
участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда 
задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. 
             3. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското 
наименование, производител, доставчик, съобразно предвидените за изпълнение на СМР, 
технически и качествени характеристики на материала. Таблицата следва да бъде съпътствана от 
документи, издадени от производител/ доставчик/ сертифициращи организации, от които посочените 
в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. Спецификацията обвързва 
участника с предложените от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са 
елемент на сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на 
предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации. 
    Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или  представеното от него 
предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в 
обществената поръчка. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на 
Ценовото предложение, участникът се отстранява. 
    В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своите предложения, относно:
        - Срок за изпълнение на СРР в календарни дни. 
Срокът за изпълнение  на СРР предмет на настоящата поръчка не може да бъде по - дълъг от 
90(деветдесет) календарни дни и започва да тече от датата на  подписване на договора, откриване на 
строителна площадка и приключва със съставянето на акт Обр.19 за установяване годността за 
приемане на строежа, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството и за последния обект. 
Участниците, които предложат срок за изпълнение по-дълъг от определения максимален срок от 90 
(деветдесет) календарни дни, ще  бъдат отстранени  от  участие в настоящата обществена поръчка.  
Ако участник предложи срок за изпълнение в друга мерна единица се отстранява от участие в 
обществената поръчка. 



         - Срок за реакция за отстраняване на дефекти в календарни дни. 
Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето, необходимо 
на  участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на 
необходимия ресурс и стартиране на място отстраняването на същия.      
      В случай, че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, предложението 
му за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора. 
3.10. Ценово предложение, съгласно Образец № 4 към настоящата документация, което  се  поставя 
в отделен  непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Крайното ценово 
предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след 
десетичната запетая). Към ценовото предложение участниците представят и следните документи: 
Количествено - стойностна сметка, съгласно Образец № 5 към настоящата документация, както и 
Анализ на единичните цени.     
 
   
Дата на настоящата обява 
 
Дата: 23.11.2016 год. 
 
 
Възложител 
Трите имена: Георги Александров Георгиев 
Длъжност: Кмет на Община Ветово 
  
 

 

 


